
 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: 41 Ze dne: 21.2.2018     

Přítomni: Brychová, Čech, Lochman, Rejzek,  
Prokůpek, Rosecký 

Omluveni: 
 

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 šesti členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za 

usnášení schopné. 

 
  
 

PROGRAM: 

 
1) Jmenování ověřovatelů zápisu  

2) Kontrola zápisu č. 40/18 

3) Likvidace splaškových vod v obci 

4) Zadání výběrového řízení na opěrnou zeď (chodník) 

5) Prodej obecního pozemku st. 262 v k.ú. Nová Ves u Bakova nad Jizerou 

6) Rozpočtové opatření č.1/2018 

7) 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   
294 01 Bakov nad Jizerou   
e-mail: ou.nv@seznam.cz  

 

USNESENÍ: 
 

1/ usnesení číslo 9/18.Starosta obce jmenoval ověřovatele zápisu- Lochman, Rejzek. 

2/ usnesení číslo 10/18. Kontrola zápisu 40/18 byla provedena bez připomínek. 

3/ Na zasedání zastupitelstva se dostavili majitelé tří nemovitostí, které nejsou připojeny na 

veřejnou kanalizaci: 

a) majitelé nemovitostí č. p. 16 a 33 konstatovali, že v roce 2018 mají v plánu se na veřejnou 

kanalizaci připojit, 

b) majitelka nemovitosti č. p.49 v současné době neplánuje napojení na veřejnou kanalizaci. 

4/ ZO nemají k dnešnímu dni kompletní podklady. Bod bude zařazen na program jednání po 

kompletaci dokumentace. 

5/ Na obecní vývěsce byl zveřejněn od 28.1.2018 do 21.2.2018 záměr prodeje pozemku parc. 

č. st. 262 o celkové výměře 140 m2 v k. ú. Nová Ves u Bakova. K dnešnímu dni o výše 

zmíněný pozemek projevil zájem pouze TJ Sokol Nová Ves, z.s. 

Usnesení číslo 11/18. ZO projednali a schválili (6-0-0) prodej pozemku parc.č. st.262 za 

celkovou cenu 14 Kč. ZO pověřují starostu sepsáním a podpisem smlouvy.   

6/ ZO berou na vědomí RO č.1/18. Viz příloha č. 1.  

  ZO berou na vědomí Zápis ze schůze kontrolního výboru konané 14. 2. 2018 Viz příloha č. 

2. 

Svoz nebezpečného odpadu v obci proběhne 22. 4. 2018 v 8.00 h. 

ZO berou na vědomí informaci o konání Rybářského plesu, organizátory zprošťují poplatku 

ze vstupného. 

 

Starosta ukončil zasedání ve 20.00 h. 

 

 

PŘÍLOHY: 
 

č.1 – RO 1/2018 

č.2 – Zápis ze schůze kontrolního výboru 

 

 

 

 
Zapsal: Jitka Brychová     
      

Podpisy:  Ověřovatelé zápisu: 

 


