Zápis ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves konané dne 26.11.2010 v budově Obecního úřadu od
17.00 hodin.

Přítomni: Václav Kraft, Michaela Šmejkalová, Josef Tauer, Josef Šmejkal, Josef Polák, Věra Hynčíková,
Vladimír Kalíšek
Zapisovatel: Michaela Šmejkalová
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Kalíšek, Josef Tauer
Program: 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva starostky o činnosti OÚ od 7.11.2010 do 25.11.2010
4. Přehled došlé pošty
5. Návrh rozpočtu na rok 2011
6. Schválení návrhu rozpočtu
7. Hospodaření s lesy
8. Provozní řád klubovny
9. Adventní výzdoba obce
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr
1. Schůzi zahájila starostka obce a přivítala všechny přítomné.
2. Program schválen všemi hlasy.
3. Zařízeno: a) osvětlená úřední deska
b) dvě nová okna do klubovny
c) značky – silnice a chodník se v zimě neudržuje
d) setkání důchodců 4.12.2010
e) zhodnocena brigáda na úklid listí
f) změna podpisových vzorů v KB
g) CZECH Point

Vyhodnoceny dotazníky.
Změny v odměňování členů zastupitelstva.
Řešení kanálu před paní Kebrlovou.
4. Přehled došlé pošty.
5. Všem přítomným byl předložen návrh rozpočtu pro rok 2011.
6. Schválení návrhu rozpočtu pro rok 2011.
Hlasování: pro 6 členů zastupitelstva, proti: 1- Kraft Václav
Schválení úpravy rozpočtu za rok 2010: dotaci na opravu hasičské zbrojnice 104000 Kč, dotaci na
volby 20000 Kč, výdaje na volby ve výši 10209 Kč a 10582 Kč
7. Hospodaření s lesy- přednesla starostka podle přehledu paní účetní Štípkové. Pokud má někdo
připomínky s hospodařením s lesy, může přijít na úřední hodiny OÚ.
8. Provozní řád klubovny- domluven a vyvěšen v klubovně a na OÚ.
9. Adventní výzdoba obce- ozdoben a osvětlen vánoční strom u kapličky.
10. Výročí a jubilea- spoluobčany bude navštěvovat starostka a jeden člen zastupitelstva obce.
Zvažujeme, zda odebírat časopis Vlasta, neboť knihovnu navštěvuje velmi málo občanů.
Probíhá předání úřadu, skladů.
Zřízení komise životního prostředí- předseda RNDr Michala Králíčková
Členové- Michal Hudec, Josef Šmejkal.
Komise schválena 6ti hlasy, Josef Šmejkal se zdržel hlasování.
Muzeu Chodska dodány tři brožury Nová Ves 1508 – 2008 a pozvánky.
Péče o kapličku- paní Marta Ticháčková, péče o Vyhlídku a Ráj- paní Šimková.
Úklid OÚ, čekárny a kolem kontejnerů- paní Šmejkalová Květuše.
Paní Hromádkové a panu Václavu Kraftovi byly srovnány odměny za kroniku a knihovnu.
Starostovi bude vyplacena odměna ve výši 28000,- Kč.
11. Diskuse: Pan Nejdl – upozornil na suché stromy u cesty na Pranty. Dotaz na elektronickou poštu.
Pan Levička- dotaz na internet( bude se řešit v březnu), špatně umístěné reproduktory, je špatně
slyšet hlášení( řeší se).
Pan Hudec- hasiči budou pomáhat při brigádách vyhlášených obcí. Dotaz na odměňování
dobrovolných hasičů( odměna zrušena).

Pan Ješátko- úprava keřů u pomníku( byla zadána firmě, která údržbu provedla v listopadu).
Hospodaření s lesy- nebylo vysvětleno uspokojivě. Znečištěná silnice při příjezdu do obce( obec
bude řešit na základě jeho oznámení. Pochválil starostku, že to s obcí myslí vážně a řeší fakta.
Pan Jan Černý- obec bude problémy řešit s občany a pak konat. Nabídl pomoc při úklidu obce.
Starostka obce děkuje panu Josefu Tauerovi a Vladimíru Kalíškovi za pomoc při úklidu Obecního
úřadu.
12. Starostka ukončila schůzi v 18.45 hodin.

Zapsala: Šmejkalová Michaela

Ověřovatelé zápisu: Vladimír Kalíšek
Josef Tauer

Starostka obce: Mgr. Věra Hynčíková

