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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Světlé dne 15.9.2022
Zápis z jednání zastupitelstva obce Nová Ves u Světlé, které se konalo dne 15. září 2022
za přítomnosti: Kopic, Beneš, Říha, Slezák M., Kopřivová, Slezák P., Vávra Zd.
Omluveni: Vávra M., Rutterová

1. Určení zapisovatele:
Zapisovatel: Beneš
Ověřovatelé: Vávra Z., Slezák M.
Usnesení 427/2022 „ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele.“ (7 pro, 0 zdržel, 0 proti)

2. Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu a navrhl doplnění programu o schválení
dohody o provozování vodovodu.

Doplněný program zní:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů
2. Schválení programu
3. Smlouva Metropolitní – úhrada za energie
4. Smlouvy břemeno – přeložka nn I. etapa
5. Smlouvy břemeno – přeložka nn II. etapa
6. Smlouva břemeno – ZTV 4 RD
7. Dodatek smlouvy na odbahnění rybníka
8. Dohoda o ukončení příkazní smlouvy
9. Smlouva na pojištění majetku
10. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů
11. Nájemní smlouva s SDH
12. Smlouva o proplácení náhrad SDH
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13. Převod peněz na spořící účet AMUNDI
14. Změna rozpočtu
15. Zápis kontrolního výboru
16. Žádosti
17. Různé
18. Diskuse
19. Závěr
Usnesení

428/2022

„ZO

schvaluje

upravený

program

jednání

zastupitelstva.“

(7 pro, 0 zdržel, 0 proti).

3. Smlouva Metropolitní – úhrada za energie
Předmětem je úhrada ceny za provoz instalačního bodu pro internet umístěného na budově
školy.
Usnesení 429/2022 „ZO schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu s Metropolitní s.r.o., IČO
48172481 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.“
(7 pro, 0 zdržel, 0 proti)

4. Smlouvy břemeno – přeložka nn I. etapa
Zastupitelé se seznámili s návrhy na uzavření smluv o věcném břemeni – služebnosti I. etapa
přeložky nn, u fotbalového a víceúčelového hřiště a okolí.
Usnesení 430/2022 „ZO schvaluje uzavření smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti
s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035 a to čísel smluv
IE-12-2007779/VB/1, IE-12-2007779/SIS/1, IE-12-2007779/SIS/2, IE-12-2007779/SIS/3,
IE-12-2007779/SIS/4, IE-12-2007779/SIS/5, IE-12-2007779/SIS/6, IE-12-2007779/SIS/7,
IE-12-2007779/SIS/8, IE-12-2007779/SIS/9, IE-12-2007779/SIS/10, IE-12-2007779/SIS/11,
IE-12-2007779/SIS/12, IE-12-2007779/SIS/13, IE-12-2007779/SIS/14 a pověřuje starostu
podpisem smluv.“
(7 pro, 0 zdržel, 0 proti)
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5. Smlouvy břemeno – přeložka nn II. etapa
Zastupitelé se seznámili s návrhy na uzavření smluv o věcném břemeni – služebnosti II. etapa
přeložky nn, u lihovaru, horní konec obce a směr Světlá nad Sázavou.
Usnesení 431/2022 „ZO schvaluje uzavření smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti
s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035 a to čísel smluv
IE-12-2007842/SIS/02, IE-12-2007842/SIS/04, IE-12-2007842/SIS/06, IE-12-007842/SIS/09,
IE-12-2007842/SIS/12 a pověřuje starostu podpisem smluv.“
(7 pro, 0 zdržel, 0 proti)

6. Smlouva břemeno – ZTV 4 RD
Zastupitelé se seznámili s návrhem na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti kabelové vedení nn ZTV 4 RD.
Usnesení 432/2022 „ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-2023016/VB/1 s ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.“
(7 pro, 0 zdržel, 0 proti)
7. Dodatek smlouvy na odbahnění rybníka
S návrhem zastupitele seznámil starosta. Při rekonstrukci hráze bylo vytěženo více sedimentu
a dále bylo třeba doplnit zábradlí podél bezpečnostního přelivu.
Usnesení 433/2022 „ZO schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.7.2022
se stavitelem HB GOLF s.r.o., IČO 27513688 a pověřuje starostu jejím podpisem.“
(7 pro, 0 zdržel, 0 proti)
8. Dohoda o ukončení příkazní smlouvy
Předmětem ukončení je smlouva na dotační managment a zrušení smlouvy na výběr dodavatele
II. etapa a odbahnění rybníka Vágnerka.
Usnesení 434/2022 „ZO schvaluje dohodu o ukončení příkazní smlouvy č. 2021-P-015 s firmou
Alatere profi s.r.o., IČO 04025466 a pověřuje starostu podpisem dohody.“
(7 pro, 0 zdržel, 0 proti)

3

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves u Světlé dne 15.9.2022

Usnesení 435/2022 „ZO schvaluje dohodu o ukončení příkazní smlouvy č. 013/2021 s firmou
DILUCIDUM s.r.o., IČO 04937457 a pověřuje starostu podpisem dohody.“
(7 pro, 0 zdržel, 0 proti)
9. Smlouva na pojištění majetku
Starosta seznámil s návrhem. Cena zůstává stejná, je vyšší plnění.
Usnesení 436/2022 „ZO schvaluje uzavření smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti
ProfiPlán s Generali Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.“
(7 pro, 0 zdržel, 0 proti)
10. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů
Starosta seznámil přítomné s návrhem dohody – dodávky vody pro novou lokalitu 4 rodinných
domků vedle lihovaru.
Usnesení 437/2022 „ZO schvaluje uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů
s Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČO 48173002, a pověřuje starostu podpisem
dohody.“
(7 pro, 0 zdržel, 0 proti)
11. Nájemní smlouva s SDH
Starosta seznámil přítomné s návrhem nájemní smlouvy. Zastupitelé diskutovali návrh a obsah
smlouvy. K problematice je ještě potřeba schůzka, pak bude připraveno k vyvěšení a schválení.

12. Smlouva o proplácení náhrad SDH
Předmětem je úhrada ceny za provoz instalačního bodu pro internet umístěného na budově
kulturního domu. Elektrickou energii platí SDH Nová Ves u Světlé.
Usnesení 438/2022 „ZO schvaluje dohodu o finančním vypořádání s SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Nová Ves u Světlé, IČO 60128925 a pověřuje starostu podpisem dohody.“
(7 pro, 0 zdržel, 0 proti)
Přítomní byli dále seznámeni s dojednáním vypořádání za období 2015-2022.
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13. Převod peněz na spořící účet AMUNDI
Obec disponuje volnými prostředky.
Usnesení 439/2022 „ZO schvaluje realizaci investice ve výši 7 mil. Kč do fondu Amundi CR
krátkodobý, ISIN: CZ0008472529. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k uzavření příslušné
smluvní dokumentace, učinění veškerých právních jednání nezbytných k realizaci této investice
včetně udělení příslušných pokynů a souhlas s převodem částky 7 mil. Kč do tohoto fondu.“
(7 pro, 0 zdržel, 0 proti)

14. Změna rozpočtu
S návrhem rozpočtové změny seznámil starosta. Změna spočívá v přijaté dotaci na volby,
přijatých darů a prodeje plynovodu k lokalitě lihovar a financování dovybavení školní třídy
a kuchyně, instalaci nových herních prvků na školní hřiště a odbahnění Vágnerky.
Usnesení 440/2022 „ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.5.“
(7 pro, 0 zdržel, 0 proti)

15. Zápis kontrolního výboru
S kontrolními závěry a zápisem z kontroly seznámil přítomné pan Zdeněk Vávra.
„ZO bere na vědomí záznam o provedené kontrole nedokončených úkolů zastupitelstva obce
za volební období 2018 - 2022.“

16. Žádosti
Od minulého jednání nebyly doručeny žádné žádosti.

17. Různé
•

jízdní řád – starosta informoval o žádosti úpravy odjezdu školního autobusu

•

možnost přednášky o zdraví

•

odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí

•

26.9.2022 dílčí přezkoumání hospodaření obce
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•

probíhá reklamace – zatékání do skladu fotbalového hřiště

•

kanalizace – do konce měsíce bude dokumentace pro provedení stavby, následovat by
měl výběr dodavatele stavby

•

volební období končí 23.9.2022 v 24:00 hod., odměna za září bude v poměrné části

•

výsledek práce za volební období seznámil starosta, viz. příloha

•

starosta poděkoval všem zastupitelům a výborům za vykonanou práci ve volebním
období

18. Diskuse
19. Závěr

Zapsal: Beneš
Ověřil: Vávra Z.
Slezák M.
Václav Kopic
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce: 19.9.2022
Vyvěšeno elektronicky na úřední desce: 19.9.2022

Vyvěsil: Kopic V.

Sejmuto:

Sejmul:
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VÝSLEDEK PRÁCE ZASTUPITELSTVA VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2018 – 2022
lesní hospodářství
• kácení po kůrovci
• nová výsadba sazenic lesních stromků
komunikace
• oprava MK v Borovinách
• oprava lávky přes Sázavu a pilířů
• MK k Ředkovci
• autobusová čekárna v Dobré
• vybudování komunikace k parcelám lihovar
• dokumentace cyklostezka k Dobré
• oprava cyklotrasy
vodní hospodářství
• rekonstrukce a odbahnění Dolního rybníka
• rekonstrukce a odbahnění Horního rybníka
• projekt odkanalizování obce
• rekonstrukce hráze a odbahnění rybníka Vágnerka
• oprava staré kanalizace
škola
•
•
•
•
•
•

přístavba MŠ
provizorní vstup do ZŠ
nábytek do nové MŠ
navýšení kapacity MŠ na 50 dětí
školní hřiště s herními prvky proti lihovaru
zastínění pískoviště MŠ

sportování
• altán a sklad sportovního nářadí u kabin u fotbalového hřiště
• fotbalové střídačky 2 ks
• regenerace fotbalového a víceúčelového hřiště
hasičský spolek
• pořízení dopravního automobilu
• podlaha v hasičské klubovně
• elektrocentrála
• oprava vrat u hasičárny
• oprava hasičské zbrojnice
veřejné osvětlení
• výměna osvětlovacích těles (36 ks) a nové sloupy VO
• prodloužení VO ke hřišti a směrem ke Světlé nad Sázavou
• prodloužení VO za školou
• prodloužení VO směr HB
• nové solární lampy 3 ks
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veřejná prostranství a zeleň
• rozmetadlo
• traktor John DEERE 1026 R
• zpevněné plochy pro umístění kontejnerů na tříděný odpad – hasičárna
• zametač a trávní sekačka John DEERE X 950 R
• výsadba javorů u vodárny
• nové lavičky a pískoviště na dětském hřišti
• křovinořez, ruční sekačka
• bedna a plošina za malotraktor
• kontejner na kovy
• nové stanoviště na bioodpad u fotbalového hřiště
území obce
• bourání bramborárny, domku čp. 15 a příprava parcel
• zasíťování parcel – vod., kan., VO, plyn, tel.
• prodej 4 parcel pro výstavbu RD
• oprava střechy a okapů lihovaru
• oprava fasády lihovaru
• bezpečnostní kamery 3 ks
• provoz zásilkového boxu
• firmou ČEZ bylo uloženo vedení nn do země v části obce
kultura a pohostinství
• terasa u pohostinství
• nové židle a stoly do KD
• úprava šatny a věšáků v KD
• nátěr oken KD
• výměna svítidel v knihovně
místní správa obce
• strategický rozvojový dokument
• projekt na novou budovu OÚ a dalších prostor
• nové dveře do KD
• spolupráce na tvorbě digitální technické mapy
• memorandum o partnerství a spolupráci s firmou AVE Čáslav a Elektrárnou
Opatovice v oblasti spalování odpadů
• zpracovává se nový územní plán obce
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