
O B E C  N o v é  D v o r y  
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 

Ema i l :  obec@novedvo ry .eu  Web:  www.novedvo ry .eu  

 

 
1 

 

 

Zápis č. 23/2018-22 ze zasedání zastupitelstva obce Nové Dvory  

konané dne 21. 9. 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) Schválení smlouvy č. NM-001040017558/004-ELPR/16 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene.   
5) Schválení a přijetí směrnice pro nakládání s osobními údaji. 

6) Schválení „Smlouvy o založení dobrovolného svazku obcí „ Mikroregion Žďársko“. 

7) Schválení „Stanov dobrovolného svazku obcí „ Mikroregion Žďársko“. 

8) Schválení cenové nabídky na projektové práce inženýrských sítí v lokalitě „ K Ronovu“. 

9) Schválení „Plán rozvoje sportu“. 

10) Projednání obecně závazné vyhlášky o odpadovém hospodářství. 

11) Projednání zajištění služby „Sběr textilu“. 

12) Výběr prvků pro zamýšlené sportoviště. 

13) Žádosti občanů a ostatní žádosti. 
14) Různé a diskuse. 

      15) Schválení usnesení a závěr. 

 
Přítomni na zasedání: Naděžda Šmerousová, Martin Šmíd, Petr Sáblík, Jaroslav Rosecký, Ing. Miroslav 

Jašek, Tomáš Sobotka, Ing. Ivo Němec. 

Omluveni ze zasedání. Ing. Vladimír Halík, Eva Lacinová. 

 

1. 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. 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele 

Zapisovatelem byl navržen Petr Sáblík. Schváleno 7-0-0. 

Usnesení ZO 23/2018-22 bod 2. 2. 

Ověřovateli zápisu navrženi Ing. Jašek Miroslav, Sáblík Petr. Schváleno 7-0-0. 

Usnesení ZO 23/2018-22 bod 2. 3. 

Návrhová komise Šmíd Martin, Rosecký Jaroslav. Schváleno 7-0-0. 

Usnesení ZO 23/2018-22 bod 2.4. 

 

3. Kontrola zápisu z minulého jednání. 

Petr Sáblík přečetl zápis z minulého jednání. Zastupitelstvo vzalo zápis na vědomí. Schváleno 7-0-0. 

Usnesení ZO 23/2018-22 bod 1.1. 

 

4. Schválení smlouvy č. NM-001040017558/004-ELPR/16 o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-

mene. 

Starostka seznámila ZO se smlouvou č. NM-001040017558/004-ELPR/16 o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene. Jedná se o vedení distribuční soustavy, v kú  Obyčtov. Zde je obec podílníkem po-

zemků. Obec obdrží jednorázovou úplatu ve výši 700,-Kč. ZO se rozhodlo smlouvu odsouhlasit.                     

Schváleno 7-0-0. 

Usnesení ZO 23/2018-22 bod 2.5. 
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5. Schválení a přijetí směrnice pro nakládání s osobními údaji. 

Sdružení místních samospráv, jako DPO obce aktualizovalo směrnici pro nakládání s osobními údaji. 

Jedná se o aktualizovanou směrnici dle aktuální legislativy. ZO tuto směrnici odsouhlasilo. 

 Schváleno 7-0-0. 

Usnesení ZO 23/2018-22 bod 2.6. 

 
6. Schválení „Smlouvy o založení dobrovolného svazku obcí „ Mikroregion Žďársko“. 

Starostka předložila ZO smlouvu o založení dobrovolného svazku obcí „Mikroregionu Žďársko“. ZO se 

již dříve rozhodlo do svazku vstoupit především z důvodu budoucího řešení situace s odpady, dále pro 

získávání nových informací z regionu. Schváleno 7-0-0.  

Usnesení ZO23//2018-22 bod 2.7. 

 

7. Schválení „Stanov dobrovolného svazku obcí „ Mikroregion Žďársko“. 

Starostka seznámila ZO se stanovami dobrovolného svazku obcí „Mikroregionu Žďársko“ ZO si stanovy 

prostudovalo a odsouhlasilo. Schváleno 7-0-0. 

Usnesení ZO 23-2018-22 bod 2.8. 

 

8. Schválení cenové nabídky na projektové práce inženýrských sítí v lokalitě „ K Ronovu“. 

Starostka předložila ZO cenovou nabídku od Ing. Pohanky z Nového Veselí, na vytvoření projektové do-

kumentace inženýrských sítí v lokalitě ,,K Ronovu“. Cenová nabídka na projektové práce činí 240000,-

Kč + bez DPH.  ZO s cenovou nabídkou souhlasilo a schválilo. Schváleno 7-0-0.  

Usnesení ZO 23-2018-22 bod 2.9. 

 

9. Schválení „Plán rozvoje sportu“. 

Starostka předložila ZO vypracovaný plán rozvoje sportu pro Nové Dvory na roky 2021-2026. Plán roz-

voje sportu musí být zapsán do rejstříku sportovních organizací z důvodů čerpání dotací. ZO požádalo 

starostku o doplnění plánu. (Jde o rozšíření plánu o bod „Zpevnění cesty asfaltovým povrchem a napojení 

se na stávající cyklostezku“.) Následně ZO plán odsouhlasilo. 

Schváleno 7-0-0.  

Usnesení ZO 23-2018-22 bod 2.10. 

 

10. Projednání obecně závazné vyhlášky o odpadovém hospodářství. 

Starostka seznámila ZO s novou legislativou odpadového hospodaření od roku 2022. ZO dlouze diskuto-

valo ohledně tohoto bodu. Následně pověřilo starostku vypracovat, do příštího ZO, obecně závaznou vy-

hlášku týkající se nakládání s odpadem dle platné legislativy. 

 

11. Projednání zajištění služby „Sběr textilu“. 

Společnost Textil Eco, která se v obci stará o vývoz textilu zaznamenala nárůst nákladů při svozu textilu. 

Proto se rozhodla svoz zpoplatnit částkou 1200,-Kč za rok.  ZO se rozhodlo tuto částku akceptovat a od-

souhlasilo ji. Schváleno 7-0-0 

Usnesení ZO 23-2018-22 bod 2.11. 

 

12. Výběr prvků pro zamýšlené sportoviště. 

Starostka informovala ZO s plánem, vybudování sportoviště. Dvě oslovené firmy mají zájem spolupraco-

vat s obcí nad tímto projektem a případně, pomoci ho zrealizovat. ZO se dohodlo, že každý z členů zastu-

pitelstva si připraví návrh, jak by mělo sportoviště vypadat, popřípadě jaké sportovní prvky by se zde měli 

nacházet. K této problematice bude svolána pracovních schůzka na místě samém. 

 

13. Žádosti občanů 

 

1) MŠ Nové Dvory v zastoupení paní ředitelky žádá ZO o možnost zachování školní asistentky. Jde o 

to, že doposud  byla asistentka placena, z fondů evropské unie. Bohužel tyto finanční prostředky 

vystačí pouze do listopadu 2021. Z těchto důvodů MŠ žádá ZO o finanční prostředky ve výši 

130000,-Kč, které pokryjí financování do konce roku 2022. Od roku 2023 je opět možnost žádat o 

finanční prostředky z evropské unie. ZO bere žádost na vědomí.  
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2) Rodina Langpaulova žádá ZO o zachování pracovní doby MŠ Nové Dvory do 15:30. Stává se, že 

školka změní zavírací dobu ze dne na den a pro rodiče je těžké tak rychle sehnat hlídání. Proto prosí 

o nahlášení této události, aspoň 1 den dopředu. ZO využilo přítomnosti paní ředitelky na zasedání 

k vyjádření. Paní ředitelka přislíbila, že se bude snažit tyto situace minimalizovat. 

3) Pan Neubauer žádá ZO o užívání části pozemku p. č. 2420. Jedná se o cestu vedle cyklostezky, kde 

provozuje rychlé občerstvení. Protože, toto občerstvení bude provozovat do konce září tak ZO 

s žádostí souhlasí. Pokud by toto občerstvení mělo pokračovat i v příštím roce bude ZO chtít 

zachovat příjezdovou cestu k pozemkům vlastníků. 

4) Tománek Jiří žádá ZO o směnu pozemku. ZO se směnou souhlasí.  

5) Spolek naše odpadky žádá ZO o příspěvek ve výši 4500,-Kč. ZO příspěvek zamítlo. 

6) Společnost Popálky žádá ZO o příspěvek na svoji činnost ve výši 10000,-Kč. ZO příspěvek zamítlo. 

 

 

14. Různé a diskuse 

Starostka seznámila ZO: 

14.1. ŘSD bude v příštím roce opravovat silnici č19. Žádá o vyjádření ZO, zda ponechat pří 

dlažbu podél chodníku, či ji odstranit a asfalt položit až k obrubníku. Po delší diskusi a 

vyjasnění si výhod a nevýhod ZO rozhodlo přídlažbu zachovat. 

14.2. Diskžokej z Havlíčkova Brodu žádá ZO o pronájem KD na pořádání akcí. ZO pronájem 

zamítlo. 

14.3. Byla podána dotace na kůrovcovou kalamitu za rok 2020 ve výši 660000,-Kč. 

14.4. Zpevnění cesty u MŠ zámkovou dlažbou a zatravňovacími dlaždicemi od firmy René Mašek 

vyšlo obec na 80000,-Kč. 

14.5. Změna z předchozího zasedání ZO. Starostka oslovila obec Tvrdonice, kterou ZO vybralo 

pro zaslání finančního daru z důvodů řádění tornáda. Obec Tvrdonice dar s díky odmítla 

s vysvětlením, že jejich obec nebyla tolik postižena. Navrhla nám poslat příspěvek obci 

Hrušky, která byla nejvíce postižena. Proto byl finanční příspěvek ze sbírky poslán obci 

Hrušky. 

 

15. Schválení usnesení a závěr. 

Po skončení diskuse přednesla návrhová komise návrh usnesení zastupitelstva z dnešního jednání. 

Schváleno 7-0-0. 

Usnesení ZO 23/2018-22 bod 2.12. 

 

Starostka poděkovala zastupitelům a hostům za účast. 

 

Zapsal: Sáblík Petr       V Nových Dvorech 21. 9. 2021 

 

Ověřovatelé zápisu:  

(Ing. Jašek Miroslav, Sáblík Petr) 

 

 

 

 

 

¨ 

 

 

 

……..………………………………..     ………..……………………………….. 

        Sáblík Petr, místostarosta obce            Šmerousová Naděžda, starostka obce 
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