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Zápis č. 30/2018-22 ze zasedání zastupitelstva obce Nové Dvory  

konané dne 17. 7. 2022 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 objednávky na obnovu hydrantu u penzionu Starý Dvůr.  

5) Schválení objednávky na stavbu hydrantu u č. p. 128.   

6) Schválení darovací smlouvy. 

7) Projednání cenové nabídky na obnovu části plotu v MŠ. 

8) Projednání cenové nabídky na zimní pneu k traktorové sekačce. 

9) Projednání změny č. 1 Územního plánu 

10) Žádosti občanů a ostatní žádosti. 
11) Různé a diskuse. 

      12) Schválení usnesení a závěr. 

 
Přítomni na zasedání: Naděžda Šmerousová, Martin Šmíd, Petr Sáblík, Ing. Ivo Němec, Tomáš Sobotka, 

Ing. Vladimír Halík,  

Omluveni ze zasedání: Jaroslav Rosecký 

Neomluveni ze zasedání: Ing. Miroslav Jašek, Eva Lacinová. 

 

1. Zahájení 

Starostka obce Naděžda Šmerousová přivítala zastupitele a přítomné hosty. Zahájila jednání a přednesla 

program.  Ekonom obce požádal ZO o doplnění programu. Vyřazení a zařazení obecního majetku.  ZO 

s doplněním programu souhlasilo, vzalo program na vědomí a odsouhlasilo. Schváleno 6-0-0. 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele 

Zapisovatelem byl navržen Petr Sáblík. Schváleno 6-0-0. 

Usnesení ZO 30/2018-22 bod 2. 2. 

Ověřovateli zápisu navrženi Ing. Vladimír Halík, Tomáš Sobotka. Schváleno 6-0-0. 

Usnesení ZO 30/2018-22 bod 2. 3. 

Návrhová komise Šmíd Martin, Ing. Ivo Němec. Schváleno 6-0-0. 

Usnesení ZO 30/2018-22 bod 2.4. 

 

3. Kontrola zápisu z minulého jednání. 

Petr Sáblík přečetl zápis z minulého jednání. Zastupitelstvo vzalo zápis na vědomí. Schváleno 6-0-0. 

Usnesení ZO 30/2018-22 bod 1.1. 

 

4. Schválení objednávky na obnovu hydrantu u penzionu Starý Dvůr.  

Starostka přednesla ZO objednávku na přemístění hydrantu u pensionu Starý Dvůr. Sjednanou s firmou                       

VHS Žďár nad Sázavou. Stávající hydrant se nachází na soukromém pozemku a je třeba ho přemístit. 

Firma VHS nám hydrant přemístí za částku 48081,57-Kč /bez DPH. ZO s provedením a vyčíslenou část-

kou souhlasí. Schváleno  6-0-0 

Usnesení ZO 30/2018-22 bod 2.5. 
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5. Schválení objednávky na stavbu hydrantu u č. p. 128 

Starostka předložila ZO objednávku na vybudování odkalovacího hydrantu u čp. 128. V této lokalitě se 

budovali nové inženýrské sítě. V jednom místě muselo jít vodovodní potrubí níže pod kanalizaci a hrozilo 

zde zanášení. Proto firma i stavební dozor navrhly vybudovat odkalovací hydrant. Firma VHS Žďár nad 

Sázavou nám tento odkalovací hydrant vyčíslila na částku 33056,75-Kč /bez DPH. ZO s návrhem a část-

kou za provedení souhlasilo. Schváleno 6-0-0 

Usnesení ZO 30/2018-22 bod 2.6. 

 

6. Schválení darovací smlouvy. 

Paní JUDr. Brabcová připravila na žádost Obecního úřadu Nové Dvory darovací smlouvu na finanční dar. 

Mezi stranami Obec Nové Dvory a vlastníkem pozemku v lokalitě U Družstva. Jedná se o dar na vybudo-

vání inženýrských sítí v této lokalitě. ZO s vypracovanou smlouvou souhlasilo. 

Schváleno 6-0-0 

 

7. Projednání cenové nabídky na obnovu části plotu v MŠ. 

ZO byla předložena cenová nabídka od firmy AB Ploty. Jedná se o výměnu stávajícího dřevěného plotu, 

za pletivový. Celková částka za montáž a demontáž plotu byla vyčíslena na částku 28988,-Kč. ZO s před-

loženou cenovou nabídkou souhlasilo. Schváleno 6-0-0 

Usnesení ZO 30/2018-22 bod 2.7.  

 
8. Projednání cenové nabídky na zimní pneu k traktorové sekačce. 

Obec plánuje v zimním období prohrnovat multifunkčním traktůrkem. Proto je zapotřebí pořídit zimní 

obutí. ZO byla předložena cenová nabídka na zimní obutí. Jedná se o 4x zimní pneu, a 4x disk. Cena za 

jeden plášť činí 3080,- Kč /bez DPH, a za jeden disk je cena 5100,-Kč /bez DPH. ZO jednalo, zda 

koupit komplet, nebo stačí pouze pláště a každoročně přezouvat. Padnul návrh zakoupit to jako celek. 

Proběhlo hlasování a schválilo se zakoupit kompletní obutí. 

Schváleno 4-1-1 (proti Šmíd (hlasoval pouze pro nákup pneu), zdržel se Ing. Němec) 

Usnesení ZO 30/2018-22 bod 2.8. 

 

9. Projednání změny č. 1 Územního plánu 

Starostka seznámila ZO. Dne 3. srpna v 15:30 h v kanceláři obecního úřadu, se bude projednávat změna 

č. 1 Územního plánu. Jde o změnu p. č. 2026 vlastnící obec Nové Dvory, z travnatého porostu na plochu 

veřejného prostranství. A části pozemku p. č. 145 zahrada na plochu na bydlení, vlastník pan Lukáš 

Burda. ZO se s obsahem změny Územního plánu seznámilo a čas konání bere na vědomí. 

 

10. Vyřazení a zařazení obecního majetku 

Ekonom obce předložil ke schválení návrh inventarizační komise na změny v obecním majetku: 

 Vyřadit nefunkční křovinořez účtu 028 - položka křovinořez 12854,-Kč z roku 2008 

 Vyřadit skříňku na doklady z účtu 902- skříňka na doklady 1700,-Kč 

 Zařadit KD z nedokončeného majetku 0420105na majetkový účet 021, jako zhodnocení budovy 

KD ve výši 843971,-Kč 

 Zařadit z nedokončeného majetku 0420105 na majetkový účet 021- posílení vodovodu a kanali-

zace za č. p. 32 ve výši 1074732,-Kč + zařadit na účet 021 posílení vodovodu a kanalizace v lo-

kalitě U Družstva 

 Přejmenovat položku účtu 028 „Skládka železného odpadu Podevsí“ na „Zpevněnou plochu na 

kontejnery Podevsí“ 

ZO s návrhem inventarizační komise souhlasilo. 

 Schváleno 6-0-0 

 

11. Žádosti občanů 

 

1) Pan Luboš Stehno žádá ZO o povolení vybudování přejezdu přes obecní škarpu na p. č. 2034. Přejezd 

bude široký 6m a bude do něj zabudována trubka o průměru 80cm. Trubka bude po obou stranách 

zabetonována. ZO s vybudováním přejezdu na soukromí pozemek souhlasí za podmínek, že v případě 

nutnosti oprav obce na tomto pozemku bude přejezd demontován. Schváleno 6-0-0   
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2) Ing. Ivo Němec žádá ZO o povolení zadláždění příjezdu k drobné stavbě na jeho pozemku, viz přiložený 

dokument.  Část zadláždění zasahuje do obecního pozemku p. č. 345. ZO s vybudováním přejezdu na 

soukromí pozemek souhlasí za podmínek, že v případě nutnosti oprav obce na tomto pozemku bude 

přejezd demontován.   

Schváleno 6-0-0 

              

12. Různé a diskuse 

Starostka seznámila ZO: 

12.1. Bude se zalesňovat lokalita v Kříži. Byl osloven pan Lacina, pro vybudování oplocenky 

v dané lokalitě, po prohlédnutí místa samého obci navrhnul částku 140,-Kč/m. Starostka dále 

požádala od nabídku paní Machovou ze Žďáru nad Sázavou, která cenovou nabídku dodá 

později. 

12.2. Vyúčtování elektrické energie obce Nové Dvory oproti loňsku narostla přibližně o 48000,-

Kč. 

 

13. Schválení usnesení a závěr. 

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

Schváleno 6-0-0. 

Usnesení ZO 30/2018-22 bod 2.9. 

 

Starostka poděkovala zastupitelům a hostům za účast. 

 

Zapsal: Sáblík Petr       V Nových Dvorech 17.7 2022 

 

Ověřovatelé zápisu:  

(Ing. Ivo Němec, Tomáš Sobotka) 

 
 

 

 

 

¨ 

 

 

 

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

        Sáblík Petr, místostarosta obce            Šmerousová Naděžda, starostka obce 
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