
 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:  36 Ze dne:  17. 8. 2017     

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

Omluveni: 
Brychová 
 
 

     

Hosté: Mgr. Piorecký     

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. 35/17 

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

4) Žádost MŠ Tymiška 

5) Chodník 

6) Žádost o vyjádření ke stavbě 

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 44/17.Starosta obce jmenoval ověřovatele zápisu- Lochman, Moc 

2/ usnesení číslo 45/17. Kontrola zápisu 35/17 byla provedena bez připomínek. 

3/ usnesení číslo 46/17. ZO projednali a schválili (6-0-0) cenovou nabídku pana Zdeňka 

Kasala, Olšina 59, Loukov u Mnichova Hradiště, neboť druhá cenová nabídka nebyla dle 

požadavku obce doplněna. Starosta po upřesnění použitých materiálů vystaví na akci 

objednávku. 

4/ usnesení číslo 47/17. ZO projednali a schválili (6-0-0) žádost Mateřské školy Tymiška o 

finanční příspěvek na doplatek neinvestičních nákladů za děti s trvalým bydlištěm v obci 

Nová Ves u Bakova od školního roku 2017/18 navštěvující MŠ Tymiška. Výše doplatku 

bude stejná jako za děti umístěné v bakovské mateřské škole. 

5/ Zhotovitelská firma v současné době dolaďuje administrativní úkony před zahájením 

vlastní stavby chodníku. Předpokládané zahájení stavby samotné je v září 2017. 

6/ usnesení číslo 48/17. ZO projednali a schválili (6-0-0) žádost o vyjádření ke stavbě 

„Klokočka, Lesovna – ČS, TS 22/0,4kV“. ZO pověřují starostu vypracováním písemné 

odpovědi. 

7/ usnesení číslo 49/17. ZO projednali stížnost manželů Pioreckých na stav vozovky před 

domem č. p. 78. Po konzultaci s odborníkem na komunikace zastupitelé rozhodnou o 

způsobu řešení. Oprava se bude řešit jako investiční akce roku 2018. 

Usnesení číslo 50/17. ZO projednali a schválili (6-0-0) žádost pana Václava Nedomy o 

pronájem obecních pozemků p.č. 342/42 a 342/2. Pozemky budou pronajaty bezúplatně na 

dobu neurčitou za údržbu (sušení sena). 

Usnesení číslo 51/17. O projednali a schválili (6-0-0) neinvestiční dotaci pro TJ Sokol Nová 

Ves u Bakova ve výši 25.000 Kč a neinvestiční dotaci pro SDH Nová Ves u Bakova ve výši 

10.000 Kč. 

 

 

Starosta ukončil zasedání ve 20.00 h. 

 

 
 

Zapsal: Miloslav Lochman     
      

Podpisy:  Ověřovatelé zápisu: 

 


