Obecní úřad Nová Ves u Bakova n/J
úřední hodiny:
středa 17:00 – 19:00

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ
zastupitelstva obce Nová Ves u Bakova nad Jizerou
jednání číslo:

32

Ze dne:

Přítomni:

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

Omluveni:
Brychová

12.4.2017

Hosté:

Projednáno

Schváleno - hlasování
A

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 všech členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za
usnášení schopné.

PROGRAM:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola zápisu č. 31/16
Chodník
Smlouva č. 1059/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI
Záměr zřízení věcného břemene na obecním pozemku p. č. 412/1
Žádost o užívání obecního pozemku p. č. 122/11
Žádost o výměnu oken a dveří v domě čp. 74 (obchod)
Čištění melioračních žeber
Diskuze

Obecní úřad Nová Ves
Nová Ves u Bakova
294 01 Bakov nad Jizerou
e-mail: ou.nv@seznam.cz

Telefon/fax:

326 781 650

Obecní úřad Nová Ves u Bakova n/J
úřední hodiny:
středa 17:00 – 19:00

USNESENÍ:
1/ usnesení číslo 16/17.Starosta obce jmenoval ověřovatele zápisu – Lochman, Rejzek.
2/ usnesení číslo 17/17. Kontrola zápisu 31/17 byla provedena bez připomínek.
3/ usnesení číslo 18/17. ZO pověřují starostu, aby vyvolal jednání se zhotovitelem chodníku,
TDI a projektantkou k dořešení problematického místa realizace chodníku.
Starosta dále zaurguje odvoz pokácených stromů u zhotovitele.
Obci byly dodány smlouvy na přeložky sítí od firmy GasNet, s.r.o. a ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení číslo 19/17. ZO projednali a schválili (6-0-0) smlouvu od firmy GasNet, s.r.o a
pověřují starostu podpisem smlouvy.
Usnesení číslo 20/17. ZO projednali a schválili (6-0-0) zřízení věcného břemene na obecním
pozemku p.č. 412/1 v k.ú. Nová Ves u Bakova nad Jizerou ve prospěch firmy ČEZ Distribuce,
a.s. a pověřují starostu podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Usnesení číslo 21/17. ZO projednali a schválili (6-0-0) cenovou nabídku od firmy CETIN ve
výši 388.335 Kč na překládku vedení SEK. ZO pověřují starostu, aby nechal vypracovat
smlouvu a pověřují ho podpisem této smlouvy.
4/ ZO pověřují starostu, aby Smlouvu č. 1059/2017 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu SFDI zatím nepodepisoval a zažádal o navýšení rozpočtu na přeložky sítí z rezerv
dotace.
5/ viz bod zápisu číslo 3.
6/ ZO projednali žádost Ing. Kastnerové o užívání obecního pozemku a pověřují starostu, aby
žadatelku pozval na zasedání 17. 5. k projednání žádosti.
7/ Starosta obce pověřil místostarostu Prokůpka a zastupitele Roseckého, aby provedli v obecní
budově čp. 74 šetření na místě, zjistili skutečný stav a navrhli řešení.
8/ Starosta obce vyvolá jednání s Ing. Bechyněm z Povodí Labe a panem Kratochvílem ohledně
realizace čištění melioračního žebra na pozemku p.č. 122/1 v k.ú. Nová Ves u Bakova nad
Jizerou.
9/ usnesení číslo 22/17. ZO projednali a schválili (5-1-0) Dohodu o vytvoření společného
školského obvodu spádové mateřské školy s Městem Bakov nad Jizerou. ZO pověřují starostu
podpisem smlouvy.
Usnesení číslo 23/17. ZO odsouhlasili (6-0-0) uhradit doplatek pro ve výši 11.140 Kč Městu
Bakov nad Jizerou za 2 děti navštěvující MŠ Bakov nad Jizerou.
ZO projednali žádost ředitelky škol MŠ Tymiška o.p.s. Veroniky Tymichové na
spolufinancování neinvestičních nákladů. Starosta obce požádá pí Tymichovou o rozklad těchto
nákladů. ZO projedná na příštím zasedání princip podpory pro děti z obce navštěvující MŠ.
ZO bere na vědomí výstavbu grilu na zahrádce místní restaurace.
ZO bere na vědomí RO 2/2017. Viz příloha č. 1.
Usnesení číslo 24/17. ZO projednali a schválili (6-0-0) RO č. 3/2017.
Starosta informoval o schůzce majitelů pozemků ohledně výstavby rodinných domů nad obcí.
Starosta ukončil zasedání ve 20.30 h.
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PŘÍLOHY:
č.1 – RO 2/2017
č.2 – RO 3/2017

Zapsal:

Ing. Moc

Podpisy:

Obecní úřad Nová Ves
Nová Ves u Bakova
294 01 Bakov nad Jizerou
e-mail: ou.nv@seznam.cz

Ověřovatelé zápisu:

Telefon/fax:

326 781 650

