
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 10.4.2015

Místo konání: Nová Ves u Mladé Vožice
Začátek: 18,00  hodin  
Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta
Přítomno: J. Prchlík, MVDr. K. Matoušek, J. Hlavnička, M. Matoušková, M. Křemen,  J.

       Holubová
 

Zapisovatel: M. Matoušková
Ověřovatelé zápisu:J. Hlavnička, MVDr. K Matoušek

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval,  že je 
přítomno 7 členů zastupitelstva, tj.nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Návrh programu:

1. Kontrola usnesení z minulého ZO - MVDr. K. Matoušek
2. Informace o kontrole hospodaření
3. Schválení prodloužení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci obecního úřadu
4. Projednání směny  části obecních pozemků v kat. ú. Mutice
5. Informace o školení starostů
6. Schválení pachtovní smlouvy 
7. Žádost o zahájení jednání se státním pozemkovým fondem o pozemku v kat. ú. 

Křtěnovice
8. Informace o rozdělení dílků v obecním lese
9. Informace o revizi komínů
10. Akce na Odpočinkové zóně v Nové Vsi
11. Neschválení nabídky od firmy Geo Data
12. Nařízení vlády č.52/2015 Sb.
13. Žádost od SDH Křtěnovice o finanční dar
14. Plánované akce na rok 2015

    
Hlasování o programu:
7 pro
Program byl schválen.

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:
J. Hlavnička, MVDr. K Matoušek
Hlasování o složení ověřovatelů:   7 pro
Návrh byl přijat

Program:

Bod 1



P. MVDr. K. Matoušek, jako předseda kontrolní komise konstatoval, že usnesení ZO je 
plněno

Bod 2
Dne 7.4.2015 proběhla na obecním úřadu  kontrola hospodaření obce z Krajského úřadu 
z Českých Budějovic. Při kontrole nebyly nalezeny žádné závažné chyby.

Bod 3
ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo možnost prodloužení podání žádosti o dotaci na 
rekonstrukci budovy obecního úřadu. 
Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje prodloužení podání žádosti o 
dotaci na rekonstrukci budovy obecního úřadu
Protinávrhy: ne
Hlasování o návrhu usnesení: 7 pro
Usnesení č.18/2015 bylo přijato

Bod 4
ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost na směnu pozemků od p. Františka Prchlíka 
bytem Jirčanská 192/12,Pha 4,142 00. Pan Prchlík navrhuje směnu jeho pozemků- stavební 
pozemek p.č.14/1 a pozemek p.č.226/2 za část pozemku p.č. 466/3 který je vlastnictví Obce 
Nová Ves u Mladé Vožice,vše v k.ú. Mutice. Dále p. Prchlík žádá v případě zamítnutí jeho 
žádosti o směnu, odkup části pozemku p.č.466/4 v k.ú. Mutice.Z důvodu, že o odkup tohoto 
pozemku již požádal p. Jaroslav Holub a obě žádosti byly podány v době zákonné lhůty o 
vyhlášení záměru o prodeji pozemků, je nutno obě žádosti znovu projednat.
Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice pozastavuje záměr odprodat části pozemku
466/3 a 466/4. ZO Nová Ves u Mladé Vožice vstoupí do jednání s Jaroslavem Holubem a 
Františkem Prchlíkem.
Protinávrhy: ne
Hlasování o návrhu usnesení: 7 pro
Usnesení č. 19/2015 bylo přijato

Bod 5
Dne 14.4.2015 proběhne školení starostů ohledně zásahových jednotek obce. Školení 
proběhne na hasičském záchranném sboru jihočeského kraje v Táboře – Měšicích. Starosta 
žádá velitele zásahové jednotky obce o uspořádání školení pro členy zásahové jednotky obce 
Nová Ves u Mladé Vožice.

Bod 6
ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo od společnosti Agrino s.r.o návrh pachtovní smlouvy.
Starosta seznámil členy ZO Nová Ves u Mladé Vožice se zněním pachtovní smlouvy.
Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s e 
společností Agrino s.r.o
Protinávrhy: ne
Hlasování o usnesení: 7 pro
Usnesení č. 20/2015 bylo přijato

Bod 7
ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od Jiřího Dolejše, který žádá ZO Nová Ves u 
Mladé Vožice o zahájení jednání se státním pozemkovým úřadem o převedení pozemku 



s parcelním číslem 374 v katastrálním území Křtěnovice do vlastnictví obce. Pan Dolejš by 
později  pozemek odkoupil od obce.
Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice pověřuje starostu, aby zahájil jednání se 
státním pozemkovým fondem o převedení pozemku s parcelním číslem 374, o výměře 29m², 
zahrada. Pozemek se nachází v katastrálním území Křtěnovice.
Protinávrhy: ne
Hlasování o usnesení: 7 pro
Usnesení č. 21/2015 bylo přijato

Bod 8
Spadlé a vyvrácené stromy v lese byly rozděleny na 9 dílků. Cena za jeden dílek je 500 Kč. 
Dřevo musí být zpracováno do konce měsíce dubna.

Bod 9
ZO Nová Ves u Mladé Vožice informuje, že dne 18.4.2015 a 19.4.2015 bude v obci probíhat 
revize komínů. Revizi si není potřeba dopředu objednat. Kominík pan Smítko obejde 
jednotlivá stavení v každé osadě obce Nová Ves u Mladé Vožice.

Bod 10
ZO Nová Ves u Mladé Vožice informuje o akci Tvoření z papíru pro malé i velké, která se 
uskuteční 11.4.2015 od 14:00 na Odpočinkové zóně v Nové Vsi. Akci pořádá Martina 
Zemanová. Náklady na občerstvení a materiál hradí obec.

Bod 11
ZO Nová Ves u Mladé Vožice dostalo nabídku na zakoupení mapového geoportálu od firmy 
Geo Data. 
Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice neschvaluje zakoupení mapového 
geoportálu od firmy Geo Data.
Protinávrhy: ne
Hlasování o usnesení: 7 pro
Usnesení č.22/2015 bylo přijato

Bod 12
ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednávalo nařízení vlády č. 52/2015 Sb. Tímto nařízením se
mění nařízení vlády č.37/2003 Sb. Nařízení vlády č.52/2015 Sb se týká navýšení částky 
měsíčních odměn poskytovaných za výkon funkce členům zastupitelstev územních 
samosprávních celků o 3,5% s účinností od 1.5.2015
Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje navýšení částky měsíčních 
odměn poskytovaných za výkon funkce člena zastupitelstva.
Protinávrhy: ne
Hlasování o usnesení: 7 pro
Usnesení č.23/2015 bylo přijato

Bod 13
ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od SDH Křtěnovice o finanční dar na 
uspořádání řemeslného odpoledne, seznámení s pedigem.
Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar ve výši 1000 Kč na 
uspořádání řemeslného odpoledne v hasičárně v Křtěnovicích. 
Protinávrhy: ne
Hlasování o usnesení: 7pro



Usnesení č.24/2015 bylo přijato

Bod14
ZO Nová Ves u Mladé Vožice plánuje v roce 2015 tyto hlavní akce:
I. Oprava hráze v Horní Stříteži
II. Dosypání hrází rybníků makadamem v Muticích a Horní Stříteži
III. Natřít fasády hasičských zbrojnic v jednotlivých osadách obce

  IV      Stavební úpravy budovy Obecního úřadu v Nové Vsi č.p.2
Zasedání ZO bylo ukončeno ve 20:35 hodin

Zápis ze zasedání ZO byl vyhotoven dne 16.4.2015

Zapsala: Matoušková Marie

Starosta: Křiklán Josef

Místostarosta: Holubová Jaroslava

Ověřovatelé zápisu: Hlavnička Jiří
    
        MVDr. Matoušek Karel

         

Vyvěšeno:

Svěšeno:


