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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: 14     Ze dne:  25. 9. 2019  
 
Přítomni: V. Čech, M. Lochman, T. Zahrádka, P. Hladká, M. Studničný, M. Rejzek, 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 13/19 
3) Schválení programu 
4) Územní plán obce 
5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
6) Rozpočtové opatření č. 12/2019 
7) Diskuze 
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USNESENÍ:  
 

1) Starosta jmenoval ověřovatele zápisu – P. Hladká, J. Žďánský. 
2) Kontrola zápisu 13/19 byla provedena bez připomínek. 
3) Zastupitelé obce projednali a schválili (7 – 0 – 0) návrh na rozšíření programu o bod: 

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2019/146 

      4) usnesení č. 53/19 – Zastupitelstvo obce Nová Ves u Bakova příslušné podle § 6 odst. 5 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „stavební zákon“) 

I. ověřilo 

v podle § 54 odst. 2 stavebního zákona, že Územní plán Nová Ves u Bakova není v rozporu s 
Politikou územního rozvoje České republiky 2008 ve znění Aktualizace č. 1, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem 
Krajského úřadu Středočeského kraje a dále, že nebyly řešeny žádné rozpory 

II. vydává 

v samostatné působnosti v souladu s § 43 odst. 4 stavebního zákona podle § 54 odst. 2 
stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, opatření obecné povahy č. 1/2019/ÚP, kterým je Územní plán Nová Ves u Bakova, 
podle předloženého návrhu.  

Hlasování: 5-0-2. 

5) 54/19 – zastupitelé obce projednali a schválili (7 – 0 – 0) smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IZ-12-
6001776/VB/01. Zastupitelé obce pověřují starostu podpisem. 

6) 55/19 – zastupitelé obce berou na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2019 (viz 
příloha č. 1) 

7) 56/19 – zastupitelé obce projednali a schválili (7-0-0) smlouvu o realizaci překládky 
sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2019/146 v silnici nad parkem. 
57/19 – starosta obce informoval o svozu nebezpečného odpadu dne 19. 10. 2019  
v 8:00. 
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58/19 – zastupitelé obce berou na vědomí darovací smlouvu ve výši 18.000,- Kč  
TJ Sokol Nová Ves. Dar je příspěvkem za přípravu obecní slavnosti 7. 9. 2019. 

 
 
Starosta ukončil zasedání ve 20:30 h. 
 

PŘÍLOHY:  
1) Rozpočtové opatření č. 12/2019 

 
 
Zapsala:  Petra Hladká 
 

PODPISY OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


