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4. Schválení rozpočtu obce a MŠ na rok 2019. 
Zastupitelstvo projednalo navržený rozpočet, oproti návrhu byl rozpočet navýšen na příjmové části o 
část financování (zůstatek účtu u ČNB), na výdajové pak na položce investice. Poté byl rozpočet obce 
na rok 2019 v paragrafovém znění schválen ve výši Kč 10 300 000,-.  Schváleno 8-0-0. 
Usnesení ZO 2/2018-22 bod 2.5. 
Zastupitelstvo projednalo navržený rozpočet Mateřské školy Nové Dvory na rok 2019 a schválilo ho ve 
výši Kč 300 000,-. Schváleno 8-0-0 
Usnesení ZO 2/2018-22 bod 2.6. 

 
5. Schválení rozpočtového opatření k 31.12.2018 

Zastupitelstvo obce projednalo navržené rozpočtové opatření k 31.12.2018. Schváleno 8-0-0  
Usnesení ZO 2/2018-22 bod 2.7. 

 
6. Schválení dodatku smlouvy na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu a dodatku 

smlouvy na zajištění odvozu separovaného odpadu a dodatku č. 1 ke smlouvě svoz nebezpečného 
odpadu. 
Zastupitelstvo dodatek ke smlouvě projednalo a odsouhlasilo. Schváleno 8-0-0. 
Usnesení ZO 2/2018-22 bod 2.8. 

 
7. Schválení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (kabelové vedení NN) 

Zastupitelstvo návrh smlouvy o smlouvě budoucí projednalo a odsouhlasilo. Schváleno 8-0-0   
Usnesení ZO 2/2018-22 bod 2.9. 

 
8. Schválení záměru směny části pozemku p. č. 316 (obecní pozemek) za pozemek p. č. 298 (pozemek 

p. Bence). 
Zastupitelstvo projednalo a zjistilo, že za daných podmínek pozemky zaměnit nelze. Starostka projedná 
podmínky zřízení věcného břemene s JUDr. Brabcovou. Pokut to nebude možné, navštíví majitele 
nemovitosti č. p. 4 a dojedná podmínky na místě. 
 

9. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě.  
Zastupitelstvo dodatek ke smlouvě projednalo a odsouhlasilo.  Schváleno 8-0-0. 
Usnesení ZO 2/2018-22 bod 2.10. 

10. Oprava komunikace na části pozemků p. č. 157/1 a p. č. 28 
Zastupitelstvo projednalo opravu komunikace kolem obecního úřadu, požární nádrže a kolem č.p. 32 a 
tuto opravu schválilo. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na akci: Oprava místní 
komunikace v Nových Dvorech do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2019 
v celkových nákladech dle rozpočtu 1 051 821,- Kč. Schváleno 8-0-0 

Usnesení ZO 2/2018-22 bod 2.11. 

11. Projednání a schválení pořadí priorit realizace cest z pozemkových úprav 
Zastupitelstvo obce projednalo priority realizace výstavby či obnovy cest ve vlastnictví obce a schválilo 
realizaci v následujícím pořadí: C33, C13, C12A Schváleno 8-0-0. 
Usnesení ZO 2/2018-22 bod 2.12. 

 
12. Žádosti občanů a ostatní žádosti. 

Žádné žádosti či ostatní žádosti nebyly projednány. 
 

13. Různé a diskuse. 
 

13.1. Dodatek ke zprávě z minulého jednání: Statek Jeneč nabízí bezúplatný převod pozemků p. č. 
2541 o výměře 1904 m2 p. č. 2542 o výměře 970 m2 do vlastnictví obce. Jedná se o část 
pozemku pod místní silnicí č 19 směr a Přibyslav a škarpu podél této silnice. Schváleno 8-0-0. 
Starostka přednesla nové informace: k dispozici je pouze pozemek p. č. 2542 což je škarpa. Na 
základě této informace se zastupitelstvo rozhodlo o tyto pozemky již dále nežádat. 








