OBEC Nové Dvory
Nové Dvory 70, PSČ 592 12 Nížkov, tel: 724 300 464, IČ 00842231, DIC CZ00842231
Banka: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 1625282399/0800, DS: ssebtgn
Email : obec @novedvor y. eu
W e b : w w w. no v e d v o r y . e u

Zápis č. 20/2018-22 ze zasedání zastupitelstva obce Nové Dvory
konané dne 20. 4. 2021 v 18:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Nové Dvory.
Program jednání
1) Zahájení.
2) Určení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele.
3) Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání.

4)
5)
6)
7)
8)

Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2001C21/51 (pozemkový úřad).
Schválení záměru + kupní smlouvy na pozemek par. č. 5047.
Schválení dodatku č. 5 ke kupní smlouvě na zajištění separovaného odpadu.
Schválení cenové nabídky na zalesnění vytěženého pozemku par. č. 2506.
Schválení podání žádosti o dotaci na podporu zachování veřejných služeb na venkově
( prodejny).
9) Výběr a projednání studie nové zástavby.
10) Žádosti občanů a ostatní žádosti.
11) Různé a diskuse.
12) Schválení usnesení a závěr.
Přítomni na zasedání: Naděžda Šmerousová, Martin Šmíd, Petr Sáblík, Jaroslav Rosecký, Ing. Ivo Němec,
Ing.Miroslav Jašek, Tomáš Sobotka.
Omluveni ze zasedání. Ing. Vladimír Halík,
Neomluveni. Eva Lacinová
1.
2.

3.

Zahájení
Starostka obce Naděžda Šmerousová přivítala zastupitele a přítomné hosty. Zahájila jednání a přednesla
program. ZO vzalo program na vědomí a odsouhlasilo. Schváleno 7-0-0.
Určení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
Zapisovatelem byl navržen Petr Sáblík. Schváleno 7-0-0.
Usnesení ZO 20/2018-22 bod 2. 2.
Ověřovateli zápisu navrženi Jaroslav Rosecký, Tomáš Sobotka. Schváleno 7-0-0.
Usnesení ZO 20/2018-22 bod 2. 3.
Návrhová komise Šmíd Martin, Ing. Jašek Miroslav. Schváleno 7-0-0.
Usnesení ZO 20/2018-22 bod 2.4.
Kontrola zápisu z minulého jednání.
Petr Sáblík přečetl zápis z minulého jednání. Zastupitelstvo vzalo zápis na vědomí. Schváleno 7-0-0.
Usnesení ZO 20/2018-22 bod 1.1.

4. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2001C21/51 (pozemkový úřad).
Starostka oznámila ZO vyjádření Pozemkového úřadu na dotaz odkupu pozemku p.č. 5045. Pozemkový
úřad s prodejem pozemku nesouhlasí. Proto starostka požádala opět ZO o schválení smlouvy o zřízení
věcného břemene č. 2001C21/51 s Pozemkovým úřadem. ZO smlouvu odsouhlasilo. Schváleno 7-0-0
Usnesení ZO 20/2018-22 bod 2.5.

1

5. Schválení záměru + kupní smlouvy na pozemek par. č. 5047 a par. č. 5050.
Starostka předložila ZO záměr a kupní smlouvu na pozemek par. č. 5047 a par. č. 5050. Smlouvu vypracovala JUDr. Brabcová. ZO se záměrem souhlasilo. Schváleno 7-0-0.
Usnesení ZO 20/2018-22 bod 2.6
Následně po prostudování smlouvy, nemělo připomínky a smlouvu odsouhlasilo. Schváleno 7-0-0
Usnesení ZO 20/2018-22 bod 2.7

6. Schválení dodatku č. 5 ke kupní smlouvě na zajištění separovaného odpadu.
Starostka předložila ZO dodatek č. 5. ke kupní smlouvě na zajištění separovaného odpadu. Jedná se o
navýšení ceny za vývoz plastů z 190,-Kč na 210,-Kč. ZO s dodatkem a navýšením ceny souhlasilo.
Schváleno 7-0-0.
Usnesení ZO 20/2018-22 bod 2.8.

7. Schválení cenové nabídky na zalesnění vytěženého pozemku par. č. 2506.
Starostka předložila ZO cenovou nabídku od firmy LDO Přibyslav na zalesnění a oplocení pozemku par.
č. 2506. Cena za sazenice, práci a oplocenku činí 380 000,-Kč. Na veškeré tyto činnosti je možné žádat
dotace v 100% plnění. ZO s cenovou nabídkou souhlasí. Schváleno 7-0-0
Usnesení ZO 20-2018-22 bod 2.9.

8. Schválení podání žádosti o dotaci na podporu zachování veřejných služeb na venkově.
Starostka požádala ZO o schválení podání žádosti o dotaci na podporu zachování veřejných služeb na
venkově (podpora prodejny v obci). ZO s podáním žádosti souhlasí. Schváleno 7-0-0
Usnesení ZO 20-2018-22 bod 2.10.

9. Výběr a projednání studie nové zástavby.
Starostka obce předložila ZO 2 vypracované studie na plánovanou zástavbu v lokalitě „K Ronovu“. ZO
ohledně studii dlouze diskutovalo a následně jednu vybralo. Požádalo starostku, aby s projektantem upravily studii dle požadavku ZO. Schváleno 6-0-1 (zdržel se Šmíd)

10. Žádosti občanů a ostatní žádosti.
1. Podpora linky bezpečí žádá ZO o finanční příspěvek ve výši 3000,-Kč. ZO se rozhodlo
nepřispívat. Schváleno 0-5-2 (zdržel se Šmerousová, Sobotka).
2. Pan Wasserbauer žádá ZO o připojení k místní kanalizaci. Jedná se o čp. 65, kde probíhá
přestavba jímky na septik, který bude přecházet přes pískový filtr a přečištěná voda by se
napojila do místní kanalizace. ZO s připojením souhlasí. Schváleno 7-0-0
11. Různé a diskuse
Starostka seznámila ZO:
11.1.

Obec navštívil zástupce firmy John Deere a představil čistící techniku, kterou má ZO v plánu
pořídit. Ukázal různé varianty a předvedl techniku v akci v různých videích. ZO se
předvedená čistící technika líbila a vybralo kartáč s násypkou. Schváleno 7-0-0

11.2.

Starostka oznámila ZO, prodloužit vodovodní potrubí k par. č. 2035 svépomocí nejde. Musí
se vypracovat projekt a následně zkolaudovat. ZO se rozhodlo nechat vypracovat projekt a
pověřilo starostku obce zadání vypracování projektu.

11.3.

Pan Wasserbauer má zájem sekat a udržovat pozemky obecního ovocného remízku. ZO
souhlasí.

11.4.

Starostka navrhuje ZO pořídit nové garnýže a záclony do KD. ZO s tímto návrhem souhlasí.
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12. Schválení usnesení a závěr.
Po skončení diskuse přednesla návrhová komise návrh usnesení zastupitelstva z dnešního jednání.
Schváleno 7-0-0.
Usnesení ZO 20/2018-22 bod 2.11.
Starostka poděkovala zastupitelům a hostům za účast.
Zapsal: Sáblík Petr

V Nových Dvorech 20. 4. 2021

Ověřovatelé zápisu:
(Sobotka Tomáš, Rosecký Jaroslav)

¨

……..………………………………..
Sáblík Petr, místostarosta obce

………..………………………………..
Šmerousová Naděžda, starostka obce
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