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Obecní úřad Nová Ves u Bakova nad Jizerou 
      úřední hodiny: středa 17:00-19:00 

 
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ 

zastupitelstva obce Nová Ves u Bakova nad Jizerou 
 
jednání číslo: 10     Ze dne:  26. 6. 2019  
 
Přítomni: V. Čech, M. Lochman, T. Zahrádka, P. Hladká 
Omluveni:  M. Rejzek, J. Žďánský, M. Studničný 
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 9/19 
3) Schválení programu 
4) Výstavba komunikací a inženýrských sítí v k.ú. Nová Ves u Bakova nad Jizerou 
5) Chodník 
6) Diskuze 
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USNESENÍ:  
1) Starosta jmenoval ověřovatele zápisu – M. Lochman, T. Zahrádka. 
2) Kontrola zápisu 9/19 byla provedena bez připomínek. 
3) Program zasedání byl rozšířen o bod: 

a) dodávka komplexních služeb dotačního managementu na akci „Navýšení 
separace odpadu obce Nová Ves u Bakova“ 

b) oznámení o konání akce 13. 7. 2019. 
c) RO 8/2019 

4) 39/19 – zastupitelé obce se rámcově seznámili s tímto bodem. Pro vyjádření je třeba 
dokument důkladně prostudovat. Vyjádření k dané problematice zastupitelstvo vydá 
na příštím zasedání zastupitelstva. 

5) 40/19 – k dnešnímu dni se nepodařilo získat cenové nabídky. 
6) 41/19 – a) nabídka na zpracování podkladových studií a analýz – manažerské řízení 

přípravy projektu a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP na 
podzemní kontejnerové stání – ZO projednali a schválili (4-0-0). 
Zastupitelé obce pověřují starostu sepsáním objednávky v celkové výši 52.000,- Kč 
bez DPH. 
42/19 – b) zastupitelé obce berou na vědomí oznámení o konání soukromé akce dne 
13. 7. 2019 na pozemku domu č. p. 8. 
Zastupitelé obce projednali a schválili (4-0-0) udělení výjimky z obecně závazné 
vyhlášky o nočním klidu a stanovují na den 14. 7. 2019 noční klid od 02:00  do 06:00. 
43/19 – starosta obce informuje, že firma Compag mění v naší obci svozový den 
komunálního odpadu ze čtvrtka na úterý. 
V týdnu od 24. 6. proběhne svoz ve čtvrtek, v týdnu od 1. 7. v úterý a ve čtvrtek a 
v týdnu od 8. 7. každý týden již pouze v úterý. 
44/19 – ve čtvrtek 25. 7. od 17:00 proběhne v budově úřadu obce opakované veřejné 
projednání návrhu územního plánu. 
45/19 – ZO projednali a schválili RO 8/2019. 

PŘÍLOHY:  
1) RO 8/2019 

Starosta ukončil zasedání ve 20:30 h. 
Zapsala:  Petra Hladká 
 

PODPISY OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU 
  

 
 


