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:

35

Ze dne:

Přítomni:

Čech, Lochman, Moc, Rejzek,
Rosecký Prokůpek,

Omluveni:
Brychová

26. 7. 2017

Hosté: Ing. Miloš Studničný

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)
2)
3)
4)
5)
6)

Jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola zápisu č. 34/17
Žádost o výměnu oken a dveří v domě čp. 74 (obchod)
Žádost MŠ Tymiška
Stížnost na konání ohňostroje
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 37/17.Starosta obce jmenoval ověřovatele zápisu- Rejzek, Prokůpek
2/ usnesení číslo 38/17. Kontrola zápisu 34/17 byla provedena bez připomínek.
3/ ZO vyzve jednoho z uchazečů o doplnění nabídky o zednické práce. Na příštím zasedání
bude vybrán zhotovitel výměny oken.
4/ K dnešnímu dni nebyly dodány požadované podklady, bod se přesouvá na příští zasedání.
5/ usnesení číslo 39/17. Zastupitelé obce projednali stížnost s panem Studničným. Závěr –
žádost o podobné akce bude nutno předložit 14 dní před konáním samotné akce jednak OÚ
Nová Ves u Bakova, jednak uživateli honitby MS Ptýrov zastoupeným předsedou spolku
panem Václavem Havlíkem. ZO pověřují starostu informovat majitelku restaurace Na Veselce.
6/ usnesení číslo 40/17. ZO projednali a schválili (6-0-0) odprodej 30 kusů silničních panelů
použitých na bývalém sběrném dvoře. Zájemci mohou své cenové nabídky podávat na OÚ do
20. 9. 2017.
Usnesení číslo 41/17. ZO projednali a neschválili (0-6-0) žádost pana Jaroměřského na
poskytnutí části obecního pozemku na točnu pro nákladní vozy v plánované zástavbě u potoka
(parc. č. 342/2 a 342/42, oba v k.ú. Nová Ves u Bakova nad Jizerou). Důvodem je fakt, že by
došlo k zabránění odtoku povrchových vod z horní části obce.
Usnesení číslo 42/17. ZO projednali a schválili (6-0-0) žádost pana Jireše o povolení
k výstavbě garáže u domu čp. 54. ZO souhlasí s podmínkou, že při realizaci bude obnoven žlab
pro odvod povrchových vod podél silnice (případně zatrubnění).
Usnesení číslo 43/17. ZO projednali a schválili (6-0-0) Smlouvu č. 1059/2017 o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017 navýšenou o finanční rezervu. ZO pověřují
starostu podpisem smlouvy.
ZO berou na vědomí RO č. 5/2017. Viz příloha č. 1.
ZO berou na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru. Viz příloha č. 2 a 3.
Starosta ukončil zasedání ve 20.00 h.

PŘÍLOHY:
1/ RO č. 5/2017
2/ Zpráva kontrolního výboru
3/ Zpráva finančního výboru
Zapsal:

Miloslav Lochman

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

