
 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: 48 Ze dne: 22. 8.2018     

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

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 většinu členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za 

usnášení schopné. 

 
  
 

PROGRAM: 

 

 
1) Jmenování ověřovatelů zápisu  

2) Kontrola zápisu č. 47/18 

3) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

4) Umístění dopravního silničního zrcadla v obci 

5) Rozpočtové opatření č. 6/2018 

6) 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/ Starosta obce jmenoval ověřovatele zápisu - Prokůpek, Rosecký. 

2/ Kontrola zápisu 47/18 byla provedena bez připomínek. 

3/ usnesení číslo 43/18. ZO projednali a schválili (6-0-0) žádost o zřízení věcného břemene 

pro přípojku společnosti ČEZ na pozemek p.č. 283/2 vedenou v obecním pozemku p.č. 

282/10. ZO pověřují starostu podpisem smlouvy. 

4/ usnesení číslo 44/18. ZO projednali a schválili 2 návrhy Ing. Moce: 

V obci budou instalována dopravní značení – přednost zprava na obecních komunikacích. 

Občané budou o instalaci předem informováni. 

U domu čp. 48 bude instalováno nové dopravní zrcadlo (prověřit vhodnost 

panoramatického), u domu čp. 19 bude doplněno ještě jedno zrcadlo. 

5/ ZO berou na vědomí rozpočtové opatření č. 6/18. Viz příloha č. 1. 

6/ usnesení č. 45/18. ZO projednali a schválili (6-0-0) záměr vydat Územní opatření o 

stavební uzávěře pro stavby ubytovacích zařízení na území obce Nová Ves u Bakova. ZO 

pověřují starostu přípravou podkladů. 

Sekání pozemků mezi obcí a potokem Bělá – v případě dalšího případu včasného neposekání 

louky obecní úřad kontaktuje majitele a bude žádat nápravu. 

Usnesení č. 46/18. ZO projednali a schválili (6-0-0) žádost SDH Nová Ves u Bakova o 

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5000 Kč na pořádání akce pro děti „Ukončení 

prázdnin“. ZO pověřují starostu sepsáním darovací smlouvy. 

 

 

Starosta ukončil zasedání v 19.30 h. 

 

 

PŘÍLOHY: 

 

1) RO 6/18 

 

 

 
Zapsal: Miloslav Lochman     
      

Podpisy

: 
 Ověřovatelé zápisu: 

 


