
 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  mail: ou.nv@seznam.cz 

  

    ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ 

zastupitelstva obce Nová Ves u Bakova nad Jizerou 

    

jednání číslo: 45 Ze dne: 30.5.2018     

Přítomni: Brychová, Čech, Lochman, Rejzek,  
Rosecký 

Omluveni: 
 

Prokůpek, Ing. Moc     

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 většinu členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za 

usnášení schopné. 

 
  
 

PROGRAM: 

 

 
1) Jmenování ověřovatelů zápisu  

2) Kontrola zápisu č. 44/18 

3) Chodník 

4) Diskuze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 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  mail: ou.nv@seznam.cz 

  

 

USNESENÍ: 

 
1/ usnesení číslo 27/18.Starosta obce jmenoval ověřovatele zápisu- Brychová, Rosecký. 

2/ usnesení číslo 28/18. Kontrola zápisu 44/18 byla provedena bez připomínek. 

3/ usnesení číslo 29/18. ZO projednali a schválili (5-0-0) návrh na ukončení výstavby 

plánovaného chodníku podpořené dotací ze SFDI před Dostrašilovými ve směru od Malé 

Bělé. 

Usnesení číslo 30/18. ZO projednali a schválili (5-0-0) návrh, že budou provedeny přeložky 

sítí v připraveném rozsahu jako příprava pro dostavbu zbylé části chodníku. 

Usnesení číslo 31/18. ZO projednali a schválili (5-0-0) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě (chodník- dešťová kanalizace) s KSÚS. ZO pověřují starostu 

podpisem této smlouvy. 

Usnesení číslo 32/18. ZO projednali a schválili (5-0-0) Příkazní smlouvu o vedení účetnictví 

s firmou MID, s.r.o. ZO pověřují starostu podpisem této smlouvy.  

4/ ZO berou na vědomí žádost p. D. Prokůpka o konání soukromé akce dne 2. 6. 2018 na 

místním hřišti. 

Usnesení číslo 33/18. ZO projednali a schválili (5-0-0) udělení výjimky z Obecné vyhlášky o 

rušení nočního klidu a upravují dobu nočního klidu od 02 do 06 h. 

Usnesení číslo 34/18. ZO projednali a schválili (5-0-0) Zprávu kontrolního výboru. 

Viz příloha č. 1. 

Usnesení číslo 35/18. ZO projednali a schválili (5-0-0) Zprávu finančního výboru. 

Viz příloha č. 2.  

 

 

Starosta ukončil zasedání v 19.30 h. 

 

 

PŘÍLOHY: 

 1/ Zpráva kontrolního výboru  

 2/ Zpráva finančního výboru 

 

 

 
Zapsal: Jitka Brychová     
      

Podpisy

: 
 Ověřovatelé zápisu: 

 


