
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 30.3.2016

Místo konání: Nová Ves u Mladé Vožice
Začátek: 18,15  hodin  
Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta
Přítomno: J. Prchlík, MVDr. K. Matoušek, M. Matoušková, M. Křemen, J. Holubová
Omluven: J. Hlavnička
Hosté: p. Eichingerová, p. Eichinger
 

Zapisovatel: M. Matoušková
Ověřovatelé zápisu: M. Křemen, J. Prchlík

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval,  že je 
přítomno 6 členů zastupitelstva, tj.nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z minulého ZO - MVDr. K. Matoušek
2. Pozemek s parcelním číslem 493 v k.ú. Mutice
3. Informace o obecních lesích
4. Žádost o finanční příspěvek od Střediska rané péče SPRP České Budějovice
5. Budování toalet u odpočinkové zóny v Nové Vsi u Mladé Vožice
6. Výstavba technické místnosti v Muticích
7. Žádost od p. Révické
8. Finanční kontrola z Finančního úřadu v Českých Budějovicích
9. Žádost Státního pozemkového fondu
10. Obecní cesta na Rašovice
11. Místní a pomístní názvy v katastrálních územích obce
12. Obecní cesta v Křtěnovicích
13. Informace přerušení dodávky elektrického proudu
14. Kontrola komínů
15. Oznámení o stanovišti včelstev
16. Připomínka p. Eichingerové 
17. Změna člena kontrolního výboru
18. Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 5.2.2016

Hlasování o programu:
6 pro
Program byl schválen.

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:
 M. Křemen, J. Prchlík



Hlasování o složení ověřovatelů: 6 pro
Návrh byl přijat

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

Bod 2 
Starosta informoval ZO Nová Ves u Mladé Vožice o pozastavení řízení týkající se vkladu do 
katastru nemovitostí,které se týká pozemku s p.č. 493 v k.ú. Mutice. 

Bod 3
ZO Nová Ves u Mladé Vožice bylo seznámeno s průběhem schválené mýtní těžby lesa s 
parcelním číslem  191/2 v katastrálním území Horní Střítež. Těžbu provádí firma, která 
provede i úklid vytěžené plochy lesa a vysazení nových stromků. Vytěžené dříví bude 
prodáno. 
Dále ZO Nová Ves u Mladé Vožice plánuje provést dosazení stromků v obecních lesích. Jaký 
druh stromků se bude vysazovat, bude rozhodnuto po domluvě s polesným p. Hejným.

Bod 4
ZO Nová Ves u Mladé obdrželo žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2016 od 
Střediska rané péče SPRP České Budějovice. Služeb Střediska rané péče využívá rodiny 
Kabátova pro svou dceru.
Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice souhlasí s poskytnutím finančního daru ve 
výši 10 000 Kč pro Středisko rané péče SPRP České Budějovice.
Protinávrhy: ne
Hlasování o usnesení: 6 pro 
Usnesení č. 14/2016 bylo přijato

Bod 5
Starosta obce informoval členy ZO Nová Ves u Mladé Vožice o jednáních ohledně odkupu 
pozemku od p. Blažkové, kde by mohlo být vybudovány toalety u odpočinkové zóny v Nové 
Vsi. Bohužel se zatím nepodařilo s p. Blažkovou navázat jakoukoli komunikaci. Starosta obce
se bude i nadále snažit s p. Blažkovou navázat komunikaci. Oslovené firmy zpracovávají 
finanční nabídky na vybudování toalet u odpočinkové zóny v Nové Vsi u Mladé Vožice.

Bod 6
ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s bližšími podrobnostmi ohledně plánované 
výstavby technické místnosti v Muticích. Proběhlo předběžné zaměření pozemků panem 
Zemanem z Geodetické kanceláře Tábor s.r.o. Budou probíhat jednání s p. Jandou a s p. 
Spěvákem ohledně odkupu jejich pozemků. Zastupitelstvo se sejde na místě plánované 
výstavby technické místnosti v Muticích s p. Spěvákem a s. p. Jandou, kde se bude jednat o 
podrobnostech ohledně plánovaných odkupů pozemků.

Bod 7
ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od p. Révické o prodloužení veřejného 
osvětlení k vjezdu k nemovitosti manželů Révických s č.p.16 v Nové Vsi u Mladé Vožice . 
Paní Révická žádá o přidání jednoho až dvou světel veřejného osvětlení. 



Návrh na usnesení: Starosta obce osloví p. Fáčka a po domluvě, kolik světel veřejného 
osvětlení bude potřeba přidat. Budou osloveny firmy k zhotovení finančních nabídek na 
prodloužení věřejného osvětlení.
Protinávrhy: ne
Hlasování o usnesení: 6 pro 
Usnesení č. 15/2015 bylo přijato

Bod 8
Dne 11.4.2016 proběhne na obecním úřadu finanční kontrola z Finančního úřadu v Českých 
Budějovicích.

Bod 9
ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od Státního pozemkového fondu. Státní 
pozemkový fond žádá o projednání změny katastrální hranice. Navrhovaná změna se týká 
katastrální hranice mezi k.ú. Křtěnovice a k.ú. Mutice. Původní katastrální hranice vede 
uprostřed komunikace, kterou půlí na dvě parcely, z nichž jedna leží v k.ú. Mutice pod 
parcelním číslem 481 a druhá v k.ú. Křtěnovice pod pracelním číslem 565.Předmětem návrhu 
změny katastrální hranice je převod parcely KN 481(dle nového označení pro k.kú Křtěnovice
parcela KN 604) z k.ú. Mutice do k.ú. Křtěnovice. Nově navrhovaná katastrální hranice pak 
povede po západním okraji cesty, po stávajících hranicích parcely. 
Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice souhlasí se změnou katastrální hranice 
mezi k.ú. Mutice a k.ú. Křtěnovice.
Protinávrhy: ne
Hlasování o návrhu: 6 pro 
Usnesení č. 16/2016 bylo přijato

Bod 10
Starosta obce ústně upozornil p. T. Borkovce na nutnost opravení a zpevnění obecní cesty na 
Rašovice. Pokud nebude p. Borkovec na upozornění reagovat, přistoupí ZO Nová Ves u 
Mladé Vožice k dalším krokům, která bude konzultovat s Odborem dopravy v Táboře.

Bod 11
ZO Nová Ves u Mladé Vožice bylo požádáno Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj o 
kontrolu správnosti místních a pomístních názvů v katasrálních území Mutice, Horní Střítež a 
Nová Ves. ZO Nová Ves u Mladé Vožice zkontrolovalo správnost místních a pomístních 
názvů v jednotlivých katastrálních územích na mapách, které obdrželo od Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj.

Bod 12
Starosta obce informoval ZO Nová Ves u Mladé Vožice o plánovaných jednáních s p. 
Chaloupkou z Dopravního odboru v Táboře, se kterým bude projednávat situaci ohledně 
obecní cesty s parcelním číslem 346/1 v katastrálním území Křtěnovice. 

Bod 13
 Dne 6.4.2016 od 8:00 do 15:00 bude přerušena dodávka elektrického proudu v Nové Vsi u 
Mladé Vožice

Bod 14



 Ve dnech 9.4. a 10.4.2016 proběhne v obci Nová Ves u Mladé Vožice kontrola komínů. 
Kontrolu bude provádět p. Smítko. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadu v Nové Vsi u 
Mladé Vožice.

Bod 15
Pan M. Vlasák z Radimovic u Želče doručil na obce oznámení o stanovišti včelstev.  Pan M. 
Vlasák z Radimovic u Želče má stanoviště včelstev na pozemku s partcelním číslem 978/1 v 
k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice.

Bod 16
ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo připomínku p. Eichingerové k usnesení č. 71/2015. 
ZO Nová Ves u Maldé Vožice se dopustilo chyby, protože dle zákona se nemůže starostovi 
obce přiznávat finanční odměna. Starostovi obce může být dán pouze finanční dar. 
Připomínka p. Eichingerové byla projednána kontrolním i finančním výborem. 
Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice ruší usnesení č. 71/2015. ZO Nová Ves u 
Mladé Vožice ruší vyplacení finanční odměny pro starostu obce.
Protinávrhy: ne
Hlasování o usnesení: 6 pro
Usnesení č.17/2016 bylo přijato 

Bod 17
ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo žádost o změnu člena kontrolního výboru od. p. 
MVDr. Matouška. Člen kontrolního výboru p. Jaroslav Mareš bude nahrazen novým členem, 
kterým se stane p. Jaroslav Holub starší.
Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice souhlasí se změnou členů kontrolního 
výboru. Novým členem kontrolního výboru je p. Jaroslav Holub starší.
Protinávrhy: ne
Hlasování o usnesení: 6 pro
Usnesení č.18/2016 bylo přijato

Bod 18
ZO Nová Ves u Mladé Vožice bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č.1 ze dne 
5.2.2016. 

Zasedání ZO bylo ukončeno ve 20:35  hodin

Zápis ze zasedání zastupitelstva byl vyhotoven 3.4.2016

Zapsala: Matoušková Marie

Starosta: Křiklán Josef

Místostarosta: Holubová Jaroslava

Ověřovatelé zápisu: M. Křemen

         J. Prchlík



Vyvěšeno:

Svěšeno:


