
 Obecní úřad Nová Ves u Bakova n/J 

 úřední hodiny: 

 středa 17:00 – 19:00 

Obecní úřad Nová Ves Telefon/fax: 326 781 650 
Nová Ves u Bakova   
294 01 Bakov nad Jizerou   
e-mail: ou.nv@seznam.cz  

    ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ 

zastupitelstva obce Nová Ves u Bakova nad Jizerou 

    

jednání číslo: 40 Ze dne: 23,1,2018     

Přítomni:  Čech, Lochman, Rejzek, Ing. Moc, 
Prokůpek, Rosecký 

Omluveni: 
 

Brychová     

Hosté:       

Projednáno 

Schváleno - hlasování 

     

 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta obce Václav Čech, který přivítal přítomné. 

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. 

Konstatoval přítomnost  šesti členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za 

usnášení schopné. 

 

  

 

PROGRAM: 

 
1) Jmenování ověřovatelů zápisu  

2) Kontrola zápisu č. 39/17 

3) Chodník 

4) Knihovna města MB – žádost o poskytnutí daru 

5) Žádost o převod pozemku 

6) Oznámení o konání akce veřejnosti přístupné 

7) Diskuse 
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USNESENÍ: 

 
1/ usnesení číslo 01/18. Starosta obce jmenoval ověřovatele zápisu - Prokůpek, Rosecký. 

 

2/ usnesení číslo 02/18. Kontrola zápisu 39/17 proběhla bez připomínek. 

Starosta informoval ZO o proběhlém veřejném projednání územního plánu obce ze dne 11. 1. 

2018. K písemným připomínkám občanů se vyjádří věcně příslušné orgány státní správy a 

následně proběhne konečné odsouhlasení ZO. Pan starosta dohodl s panem Prokůpkem další 

doplnění webových stránek obce o povinné údaje dle vyhlášky. 

 

3/ Chodník 

Starosta rozeslal ZO projekt opěrné zdi na pozemku Dostrašilových. Dále se uskutečnila  

schůzka ve složení starosta, stavební dozor a zástupci firmy Compag k problematice termínu 

pokračování stavby. Zástupce firmy potvrdil termín pokračování v březnu 2018. Projekt 

chodníku vykazuje riziko navýšení nákladů proti původnímu rozpočtu o cca. 2 mil. Kč, tj. o 

cca 80%. 

Usnesení č. 03/18: Starosta svolá samostatné pracovní jednání ZO a stavebního dozoru s cílem 

analýzy a optimalizace nákladů projektu. 

 

Pan Lochman informoval o převzetí projektu na přeložku plynu od firmy ANITAS. Fa. 

Gastrend je předběžně ochotna projekt realizovat za předpokladu zajištění stavební 

připravenosti jiným subjektem. 

Usnesení 04/18: ZO schvaluji cenovou nabídku firmy ANITAS s.r.o. a pověřují starostu 

vystavením objednávky. 

 

Obec obdržela k vyjádření projekt přeložky slaboproudu od firmy CETIN. Pan Lochman 

prověří realizovatelnost projektu. 

 

4/ Poskytnutí daru městské knihovně MB 

Městská knihovna v MB zajišťuje pro obecní knihovnu zápůjčky knižních fondů a požádala o 

poskytnutí daru. 

Usnesení 05/18: Zastupitelstvo odsouhlasilo dar ve výši 2000.-Kč a pověřilo starostu podpisem 

darovací smlouvy. 

 

5/Převod pozemků 

TJ Sokol NV požádala o převod obecního pozemku st. 262 o výměře 140 m2 v k. ú. Nová  Ves 

u Bakova nad Jizerou pod kabinami na fotbalovém hřišti. Za stávající situace nemůže TJ Sokol 

NV žádost o dotaci na údržbu budovy od FAČA. 

Usnesení č.06/18: ZO pověřují starostu v souladu s platnými předpisy k vyvěšení záměru 

prodeje pozemku. 

 

6/ ZO vzali na vědomí informaci o konání mysliveckého a sportovního plesu 
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7/ Různé 

ZO projednali potřebu zakoupení příslušenství k traktoru a to tažného rozmetadla a kartáče pro 

zajištění údržby chodníků zejména v zimních měsících. 

Usnesení č.07/18: ZO schválili tento záměr a pověřují starostu obce vystavením objednávky 

dle předloženého katalogu a ceníku. 

 

ZO projednali potřebu pokračování údržby zeleně v obci, která byla zahájena v roce 2017. 

 

ZO upozornili na nutnost vyhrnování rozbředlého sněhu v obci, zejména pokud je předpovídán 

mráz. Hrozí riziko úrazu a dopravních nehod. 

 

ZO projednali připomínku nepřipojení některých domácností na kanalizační sítˇ obce. 

 

Usnesení č.08/18: Starosta pozve majitele těchto nemovitostí na příští zastupitelstvo k 

předložení dokladů o likvidaci splaškových vod a projednání termínu připojení na obecní 

kanalizační sítˇ. 

 

  

Starosta ukončil zasedání ve 20,30 hod 

 

 

 

 

 

 
 

 
Zapsal: Ing. Jiří Moc     
      

Podpisy:  Ověřovatelé zápisu: 

 


