
 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: 33 Ze dne:  17.5.2017     

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

Omluveni: 
Ing.Moc, Rosecký 
 

     

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 pěti členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za 

usnášení schopné. 

 
  
 

PROGRAM: 

 

 

 
1) Jmenování ověřovatelů zápisu  

2) Kontrola zápisu č. 32/17 

3) Dodatek č. IX s firmou Transcentrum 

4) Žádost o užívání obecního pozemku p. č. 122/11 

5) Žádost o výměnu oken a dveří v domě čp. 74 (obchod) 

6) Žádost MŠ Tymiška 

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 25/17.Starosta obce jmenoval ověřovatele zápisu- Prokůpek, Brychová. 

2/ usnesení číslo 26/17. Kontrola zápisu 32/17 byla provedena bez připomínek. 

3/ usnesení číslo 27/17. ZO projednali a schválili (5-0-0) Dodatek č. IX s firmou 

Transcentrum. ZO pověřují starostu podpisem tohoto dodatku.  

4/  Bod se přesouvá na příští zasedání. 

5/ Místostarosta Prokůpek a zastupitel Rosecký zhodnotili techn. stav oken v bytě nad 

obchodem a doporučili výměnu střešních oken. Místostarosta na příští zasedání zajistí alespoň 

3 cenové nabídky. 

6/ ZO k dnešnímu dni neobdrželi rozklad neinvestičních nákladů MŠ Tymiška, proto tento bod 

nebyl projednáván. 

7/ usnesení číslo 28/17. ZO projednali a schválili (5-0-0) cenovou nabídku p. Žďánského na 

výrobu dřevěné prolézačky na náves. 

Usnesení 29/17. ZO projednali a schválili (5-0-0) Žádost p. Lochmana o prodloužení pronájmu 

části obec. pozemku parc.č.122/11. 

Usnesení číslo 30/17. ZO projednali a schválili (4-1-0) podepsání dvou Smluv o umístění 

dítěte do MŠ v Bakově n. J. a o úhradě neinvestičních nákladů. 

Starosta jednal s ing. Bechyněm z Povodí Labe o vyčištění melioračního žebra pod obcí ve 

směru ke sběrným surovinám. Ing. Bechyně přislíbil vyčistit toto žebro na podzim tohoto roku. 

 

Starosta ukončil zasedání ve 20.00 h. 

 

 

 

 

 

 

 
Zapsal: Jitka Brychová     
      

Podpisy:  Ověřovatelé zápisu: 

 


