
 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: 34 Ze dne:  14.6.2017     

Přítomni: Čech,Moc, Rejzek, Rosecký  
Prokůpek,  

Omluveni: 
Brychová, 
Lochman 
 

     

Hosté:  Ing. Kastnerová, J. Košťák     

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. 33/17 

3) Závěrečný účet obce 

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 
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USNESENÍ: 
 

1/ usnesení číslo 31/17.Starosta obce jmenoval ověřovatele zápisu- Rosecký, Moc 

2/ usnesení číslo 32/17. Kontrola zápisu 33/17 byla provedena bez připomínek. 

3/ usnesení číslo 33/17. ZO projednali a schválili (5-0-0) Závěrečný účet obce a Zprávu o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Bakova za rok 2016 s výhradou: 

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem 

c): 

 

 Obec chybně uvedla v Příloze sestavené k 31. 12. 2016 doplňující informace k položce 

„A.II.3. Stavby“ v části C.4, kde ve sloupci NETTO uvedla Kč -357.184,70. Dokladem 

č. 9900009 ze dne 14. 12. 2016 obec přeúčtovala stavby z účtu 021.50 na účet 021.70, 

nepřeúčtovala zároveň oprávky z účtu 081.50 na 081.70 

 Finanční výkaz FIN 2-12 M nebyl sestaven v rozsahu daném přílohou č.6 vyhlášky. 

Schválený rozpočet dle výkazu FIN 2 – 12 M sestaveného k 31. 12. 2016 nebyl 

přenesen ve stejné podobě tak, jak byl schválen zastupitelstvem obce. Rozdíl byl zjištěn 

na položce 8115 ve výši 343.000,00 Kč a položce 8124 ve výši -343.000,00 Kč. 

 

Nápravná opatření: 

 

 Obec dodatečně provedla oprávky z účtu 081.50 na 081.70 v květnu 2017. 

 Obec napravila v dubnu 2017 rozpočtovým opatřením číslo 3/2017. 

 

 

     Usnesení číslo 34/17. ZO projednali a schválili (5-0-0) účetní závěrku za rok 2016 - Výkaz 

zisku a ztrát, Příloha účetní závěrky, Rozvaha, Výkaz pro plnění rozpočtu k 31.12.2016 a 

Inventarizační zprávu za rok 2016. 

4/ ZO projednali žádost Ing. Kastnerové ze dne 12. 4. 2017 ohledně trvalého přístupu na 

pozemek parc. č. 122/9 v k.ú. Nová Ves u Bakova nad Jizerou z obecního pozemku parc. č. 

122/11 v k.ú. Nová Ves u Bakova nad Jizerou z důvodu výstavby rodinného domu. 

ZO souhlasí s tímto záměrem a doporučuje jednat o technických podmínkách se Stavebním 

odborem v Bakově nad Jizerou včetně příslušných organizací (VaK, SÚS, ČEZ, Inogy,..). 

5/ K dnešnímu dni byla zajištěna pouze jedna cenová nabídka. Místostarosta Prokůpek zajistí 

další cenové nabídky, které budou vyhodnoceny 26. 7. 2017. 

6/ ZO projednávali žádost MŠ Tymiška ohledně úhrady neinvestičních nákladů za děti 

docházející do této školky. Zastupitel Moc vyzve paní Tymichovou k doplnění podkladů. 

Obecně zastupitelé obecně souhlasí s principem stejné podpory pro děti s trvalým bydlištěm 

v Nové Vsi u Bakova navštěvující různé MŠ. 

7/ usnesení číslo 35/17. ZO projednali a schválili (5-0-0) Obecně závaznou vyhlášku č. 2. Viz 

příloha č. 1. 
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Usnesení číslo 36/17. ZO projednali a schválili (5-0-0) žádost pana Frelicha o vydání 

souhlasného stanoviska s výstavbou rodinného domu na parc. č. 310/1 v k. ú. Nová Ves u 

Bakova nad Jizerou. 

ZO bere na vědomí RO č. 4/2017. Viz příloha č. 2. 

ZO projednali stížnost pana Studničného ze dne 9. 6. 2017 na konání ohňostroje dne 20. 5. 

2017. ZO pověřuje starostu, aby pana Studničného pozval na příští zasedání k ústnímu 

projednání stížnosti. 

Starosta obce informoval, že firma Compag (zhotovitel chodníku) v současné době řeší 

dokumentaci k plotu u domu čp. 105. 

 

 

 

 

 

Starosta ukončil zasedání ve 20.00 h. 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY: 
 

1/ Obecně závazná vyhláška č. 2 

2/ RO č. 4/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapsal: Jiří Moc     
      

Podpisy:  Ověřovatelé zápisu: 

 


