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ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ 

zastupitelstva obce Nová Ves u Bakova nad Jizerou 
 
jednání číslo: 8     Ze dne:  22. 5.2019 
 
Přítomni: V. Čech, M. Lochman, T. Zahrádka, P. Hladká,M. Rejzek, M. Studničný 
Omluveni:  J. Žďánský 
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 většiny členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za 
usnášení schopné. 
 

PROGRAM: 

 
1) Jmenování ověřovatelů zápisu 
2) Kontrola zápisu 7/19 
3) Schválení programu 
4) Zpráva o hospodaření obce Nová Ves u Bakova za rok 2018 
5) Závěrečný účet obce 
6) Povodňový plán obce 
7) Kontejnerové stání II – před Korelovými 
8) Oprava komínů u domu čp. 74 
9) Delegování na valnou hromadu VaK 
10) Rozpočtové opatření č. 5/19 
11) Rozpočtové opatření č. 6/19 
12) Diskuze 
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USNESENÍ:  
 

1) Starosta jmenoval ověřovatele zápisu – M. Lochman, M. Rejzek. 
2) Kontrola zápisu 7/19 byla provedena bez připomínek. 
3) Program zasedání byl rozšířen o body: 

a) obecní prapor a cedule 
b) záměr prodeje a směny pozemku. 

4) 22/19 – zastupitelé obce byli seznámeni se Zprávou o hospodaření obceNová Ves u 
Bakova za rok 2018 a berou ji na vědomí. 

5) 23/19 – zastupitelé obce projednali a schválili (6-0-0) Závěrečný účet obce, jehož 
součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Bakova  
za rok 2018 s výhradou.  
Zastupitelé obce projednali a schválili (6-0-0) nápravná opatření vypracovaná 
starostou obce a pověřují ho podpisem a odesláním na KÚ Středočeského kraje. 

6) 24/19 – místostarosta obce předložil aktualizovaný povodňový plán obce.  
Zastupitelé obce plán projednali a schválili (6-0-0). 

7) 25/19 – zastupitelé obce projednali a schválili (6-0-0) cenovou nabídku firmy Saturn 
na kontejnerové stání II u Korelů za cenu 55.611,60 Kč včetně DPH.  
Zastupitelé obce pověřují starostu sepsáním objednávky. 

8) 26/19 – zastupitelé obce projednali a schválili (6-0-0) cenovou nabídku p. 
VasylaGurala ze dne 21. 5. 2019 na opravu komínů u domu č. p. 74 v celkové výši 87. 
900,- Kč.  
Zastupitelé obce nabídku projednali a schválili (6-0-0) a pověřují starostu sepsáním 
objednávky. 

9) 27/19 – zastupitelé obce projednali a schválili (6-0-0) návrh delegování místostarosty 
p. Tomáše Zahrádky na valnou hromadu VaKu konaného dne 30. 5. 2019. 
Zastupitelé obce pověřují starostu vyhotovením rozhodnutí. 

10) 28/19 – zastupitelé obce berou na vědomí rozpočtové opatření 5/19 (viz příloha). 
11) 29/19 – zastupitelé obce projednali a schválili (6-0-0) rozpočtové opatření 6/19 

(viz příloha). 
12) 30/19 – a) zastupitelé obce projednali a schválili (6-0-0) cenovou nabídku firmy 

Alerion ze dne 21. 5. 2019 na výrobu 3 ks smaltovaných cedulí a 2 vyšívaných znaků. 
Zastupitelé obce pověřují starostu sepsáním objednávky. 
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31/19 - Zastupitelé obce projednali a schválili (6-0-0) cenovou nabídku firmy Reklama 
MH na výrobu upomínkových předmětů s obecním znakem. 
Zastupitelé obce pověřují starostu sepsáním objednávky. 
  b) 32/19 -zastupitelé obce projednali a schválili (6-0-0) zveřejnění záměru směny 
části pozemků 342/2 a 342/42 v k. ú. Nová Ves u Bakova o celkové výměře 354 m2. 

Z pozemku č. 342/2 bude směněno 145 m2 a z pozemku 342/42 bude směněno 209 
m2. 
33/19 -Zastupitelé obce projednali a schválili (6-0-0) záměr o koupi části pozemku 
342/41 o výměře 23 m2 za cenu 100,- Kč/ m2. 

 
Zastupitelé obce posunuli termín oslav udělení obecního znaku a vlajky na sobotu 7. 9. 2019 
v odpoledních hodinách na místním fotbalovém hřišti. 
 
Zastupitelé obce projednali stížnost paní Dubové na umístění reklamního poutače místní 
restaurace. 
 
Starosta ukončil zasedání ve 21:10 h. 
 
 

PŘÍLOHY:  
Rozpočtové opatření 5/19 a 6/19. 
 
 
 
Zapsala:  Petra Hladká 
 

PODPISY OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


