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ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ 

zastupitelstva obce Nová Ves u Bakova nad Jizerou 
 
jednání číslo: 9     Ze dne:  12. 6.2019 
 
Přítomni: V. Čech, M. Lochman, T. Zahrádka, P. Hladká,M. Rejzek, M. Studničný, J. Žďánský 
Omluveni:  
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 8/19 
3) Schválení programu 
4) Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce – přeložka distribučního zařízení 
5) Směnná smlouva s doplatkem – pan Jaroměřský x obec 
6) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – pan Jaroměřský x obec 
7) Požární vozidlo CAS 25Š706 
8) Chodník 
9) Diskuze 
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USNESENÍ:  
 

1) Starosta jmenoval ověřovatele zápisu – P. Hladká, T. Zahrádka. 
2) Kontrola zápisu 8/19 byla provedena bez připomínek. 
3) Program zasedání byl rozšířen o bod: 

Cenová nabídka na projektovou dokumentaci na podzemní kontejnerové stání. 
4) 31/19 – zastupitelé obce projednali a schválili (7-0-0) smlouvu č. Z-SM-12-120070445 

o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie.Zastupitelé obce pověřují starostu podpisem smlouvy. 

5) 32/19 – k vyvěšenému záměru směny pozemku a záměru koupi pozemku ve dnech 
27. 5. – 12. 6. 2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.Zastupitelé obce projednali a 
schválili (7-0-0) směnnou smlouvu mezi obcí Nová Ves u Bakova a p. Janem 
Jaroměřským.Zastupitelé obce pověřují starostu podpisem smlouvy (viz příloha č. 1). 

6) 33/19 –zastupitelé obce projednali a schválili (7-0-0) smlouvu o smlouvě budoucí na 
zřízení věcného břemene mezi obcí a p. Jaroměřským (viz příloha č. 2). 

7) 34/19 – zastupitelé obce projednali a schválili kupní smlouvu o prodeji požárního 
automobilu CAS 25Š706.Zastupitelé obce pověřují starostu podpisem smlouvy. 

8) Tento bod (chodník) se přesouvá na příští zasedání zastupitelstva. 
9) 35/19 – zastupitelé obce projednali a schválili (7-0-0) cenovou nabídku firmy Anitas 

ze dne 12. 6. 2019 na zpracování dokumentace na akci „Prostor pro odpadové 
hospodářstvípodzemní kontejnerové stání“. Cena 49. 973,- Kč včetně DPH. 
36/19 – zastupitelé obce berou na vědomí rozpočtové opatření 7/2019  
(viz příloha č. 3) 
37/19 – zastupitelé obce byli seznámeni se zprávou finančního výboru  
(viz příloha č. 4) 
38/19 – zastupitelé obce projednali podnět paní Vodseďálkové na úpravu cesty  
na hrázi. Tato cesta bude upravena do konce června 2019. 

 
 
 
Starosta ukončil zasedání ve 20:15 h. 
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PŘÍLOHY:  
1) Směnná smlouva mezi obcí Nová Ves u Bakova a panem J. Jaroměřským 
2) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi obcí Nová Ves u 

Bakova a panem J. Jaroměřským 
3) Rozpočtové opatření č. 7/19 
4) Zpráva finančního výboru 

 
 
 
Zapsala:  Petra Hladká 
 

PODPISY OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU 
  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


