
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 16.9.2016

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

Zapisovatel: M. Matoušková
Ověřovatelé zápisu: MVDr. K. Matoušek, M. Křemen

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval,  že je 
přítomno 5 členů zastupitelstva, tj.nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z minulého ZO 
2. Rozpočtové opatření č. 5
3. Rozpočtové opatření č. 6
4. Žádost o příspěvek na činost od MAS Krajina srdce
5. Okrsková volební komise
6. Technická místnost v Muticích
7. Pozemky pro vybudování toalet u odpočinkové zóny v Nové Vsi
8. Požadavky od občanů Nové Vsi předané p Eichingerovou
9. Žádost o finanční dar od SDH Horní Střítež
10. Setkání seniorů
11. Příprava rozpočtu a výhledu rozpočtu
12. Žádost o pronájem pozemků ve vlastnictví obce
13. Oznámení o provedení hydrogeologického vrtu
14. Záměr o odprodeji části obecního pozemku v k.ú. Horní Střítež

Hlasování o programu:
5 pro
Program byl schválen.

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:
MVDr. K. Matoušek, M. Křemen
Hlasování o složení ověřovatelů: 5 pro
Návrh byl přijat

Program:
Bod 1
P. MVDr. K. Matoušek, jako předseda kontrolní komise konstatoval, že usnesení ZO je 
plněno



Bod 2 
ZO Nová Ves u Mladé Vožice bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 5 ze dne 
25.7.2016

Bod 3
ZO Nová Ves u Mladé Vožice bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 6 ze dne 
1.8.2016

Bod 4
ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost o příspěvek na činnost od MAS Krajina srdce. 
MAS Krajina srdce žádá o finanční příspěvek, který bude použit na financování místní akční 
skupiny v Mladé Vožici.
Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční příspěvek ve výši 4 000 
Kč pro MAS Krajina Srdce.
Protinávrhy: ne
Hlasování o usnesení: 5 pro 
Usnesení č. 37 /2016 bylo přijato

Bod 5
ZO Nová Ves u Mladé Vožice se bylo seznámeno s členy okrskové volební komise. Členové 
okrskové volební komise jsou: Veronika Holubová, Šárka Spěváková, Michaela Prchlíková, 
Monika Křiklánová, Ivana Kubecová, Zdeňka Zemanová, Anna Novotná a Tomáš Kolařík. 
Zapisovatelkou volební komise je Marie Matoušková. Členové okrskové volební komise si za 
předsedu okrskové volební komise vylosovali Zdeňku Zemanovou.

Bod 6
ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s rozpočty na výstavbu technické místnosti v 
Muticích. ZO Nová Ves u Mladé Vožice vstoupí do jednání se společností Tendra spol.s.r.o. 
ohledně možnosti vyřízení dotace na vybudování technické místnosti.
 
Bod 7
Starosta obce seznámil ZO Nová Ves u Mladé Vožice s výsledky jednání ohledně pozemků p.
Blažkové, které jsou v současné době v exekuci a spravuje je exekutorská firma. Starosta 
bude i nadále sledovat situaci ohledně pozemků p. Blažkové. Dále starosta obce vstupuje do 
jednání s p. Samkem, ohledně možnosti odkoupit od něj část jeho pozemku, která sousedí s 
Odpočinkovou zónou v Nové Vsi. Jednání s p. Smakem by měla proběhnout v řijnu 2016.

Bod 8
ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo požadavky od občanů Nové Vsi, které na obec 
předala p. Eichingerová:

• Vybudování lávky přes potok u pomníku – Vzhledem k tomu že pozemky kolem 
potoka patří Povodí Vltavy, nemůže na nich obec vybudovat lávku. Proto se starosta 
obce spojí s Povodím Vltavy ohledně žádosti o vybudování lávky přes potok.

• Oprava stále blikajícího světla a natření čekárny – Světlo bylo již opraveno a nebliká. 
Ohledně natření čekárny bude osloveno SDH Nová Ves.

• Přesun kontajnerů na odpad ,vybudování zpevněného základu a zastřešení, neustálé 
přeplnění kontajnerů – Přesunutí kontajnerů na odpad zpět na původní místo, kde byly
před opravou mostu, zajistí starosta obce. Vybudování zpevněného základu a 
zastřešení kontajnerů se plánuje na rok 2017. Kontajnery na odpad jsou pravidelně 
vyváženy.



• Dobudování zázemí v místnosti na hřišti (odpad a zavedení vody do kuchyňské linky) 
– Obec zajistí dobudování zázemí v letošním roce, tj.2016

• Zakoupení židlí do OÚ – Židle které byly zakoupeny v rámci dotace na projekt na 
odpočinkovou zónu v Nové Vsi, jsou ponechány v místnosti u hřiště. Počet těchto židlí
je 15 ks. Ostatní židle byly zakoupeny do budovy OÚ, těchto židlí je 25 ks. Z toho 
vyplývá že do místní části Nové Vsi bylo zakoupeno 40 nových židlí. ZO bude i 
nadále v příštím roce vybavovat hasičárny vybavením. 

•  
• Umístění nové úřední desky v Nové Vsi – Z důvodu připravované rekonstrukce 

budovy obecniho úřadu nebyla již zhotovená úřední deska umístěna na budovu a pro 
zveřejňování informací slouží stále stará uřední deska. Vzhledem k tomu, že obyvatelé
Nové Vsi opakovaně požadují umístění nové úřední desky, bude deska na budovu 
obecního úřadu připevněna.

• Oprava rozbitého kolostavu u hřbitova – Opravu kolostavu zajistí p. Holub
• Zveřejňování oznámení o konání zastupitelstva včas a před konáním zastupitelstva. Na

oznámení uvádět i body, které budou projednávány. - Starosta obce má povinnost 
zveřejnit oznámení o konání zastupitelstva vždy 8 dní před jeho konáním a to na 
internetové stránce obce. Starosta obce se snaží zveřejňovat oznámení 10 dní před 
konáním zastupitelstva. 

Bod 9
ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost o finanční dar od SDH Horní Střítež. SDH 
Horní Střítež žádá o finanční dar na uspořádání stanování pro děti.
Návrh na usnesení: ZO Nová Ves o Mladé Vožice schvaluje finanční dar pro SDH Horní 
Střítež ve výši 10 000 Kč.
Protinávrhy: ne
Hlasování o usnesení: 5 pro 
Usnesení č.38 /2016 bylo přijato

Bod 10
ZO Nová Ves u Mladé Vožice plánuje uspořádat Setkání seniorů dne 5.11.2016

Bod 11
ZO Nová Ves u Mladé Vožice připravuje rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 
2018,2019,2020. Návrhy rozpočtu a rozpočtových výhledů připraví J. Křiklán, J. Holubová, 
M. Matoušková a L. Křemenová.

Bod 12
ZO Nová Ves u Mladé Vožice odbrželo žádost o pronájem pozemků, které jsou ve vlastnictví 
obce. Žádost na obec podal p.  Vlach. P. Vlach nabízí obci částku 3500 Kč za každý pronajatý
hektar obecních pozemků. ZO Nová Ves u Mladé Vožice bere žádost na vědomí a bude tuto 
žádost projednávat před dalším zveřejněním záměru propachtovat obecní pozemky na rok 
2017.

Bod 13
ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo oznámení o provedení hydrogeologického 
průzkumného vrtu na pozemku p.č. 50 v k.ú. Horní Střítež, v majetku Ing. Pavla Březniny.

Bod 14



ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost o odkoupení části obecního pozemku s p.č. 
1482, o výměře 259 m², ostatní plocha, v katastrálním území Horní Střítež. Žádost podali p. 
Aleš Pěknice a ing. Mirka Stoklasová.  Tato část obecního pozemku slouží jako přístupová 
cesta k nemovitosti žadatele a zároveň byla bývalým majitelem nemovitosti zaplocena a je na 
ní zbudovaná zámková dlažba.
Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice zveřejní záměr o odprodeji části obecního 
pozemku s p.č. 1482 v k.ú. Horní Střítež.
Protinávrhy: ne
Hlasování o usnesení: 5 pro 
Usnesení č.39 /2016 bylo přijato

Zasedání ZO bylo ukončeno ve 20:15  hodin

Zápis ze zasedání zastupitelstva byl vyhotoven 22.7.2016

Zapsala: Matoušková Marie

Starosta: Křiklán Josef

Místostarosta: Holubová Jaroslava

Ověřovatelé zápisu: MVDr. K. Matoušek

        M. Křemen

Vyvěšeno: 26.9.2016

Svěšeno:


