USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves č. 13 konaného dne 19. 6. 2017
Usnesení č. 201/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dle zaslané pozvánky.
Usnesení č. 202/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou zápisu Moniku Zahrádkovou a ověřovatele zápisu
paní Jaroslavu Šedovou a pana Jaroslava Vodu.
Usnesení č. 203/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z předešlého zasedání
zastupitelstva obce č. 12/2017 ze dne 10. 4. 2017.
Usnesení č. 204/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace pana starosty o stavu bankovního účtu obce ke
dni 19. 6. 2017 8 657 369,97 Kč.
Usnesení č. 205/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016.
Zastupitelstvo obce schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti obce za
rok 2016 – zisk ve výši 925 397,46 Kč-převést na účet „Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let“.
Usnesení č. 206/2017
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Nová Ves za rok 2016
a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce Nová Ves
" S VÝHRADAMI "
a přijímá tato opatření k nápravě:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 11 odst. 1 - Účetní doklady nebyly průkazné.
Jedná se o doklad č. 152/2016 – videopřednáška. K dokladu nebyl přiložen prvotní doklad.
Opatření ZO: V roce 2017 a následujících dokládat výdaje v hotovosti prvotními doklady,
které budou obsahovat zákonem stanovené náležitosti.
Zodpovídá: účetní obce
Termín: průběžně
Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 84 odst. 2, 4 – Zastupitelstvo obce nerozhodlo o úkonu spadajícím do jeho vyhrazené
pravomoci.
Opatření ZO: Aby k tomuto pochybení více nedošlo, bylo schváleno usnesení č. 170/2017

v tomto znění:
ZO stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 100 000,- Kč, jsou-li
vyvolaná organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tyto změny
nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce. Rozpočtová opatření
v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě
havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně
překročit případná rizika.
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován
ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty obce na nejbližším zasedání zastupitelstva obce konaném po
schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění.
Napraveno.
Zodpovídá: starosta obce.
Usnesení č. 207/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 ve znění přílohy č. 1 tohoto
usnesení.
Usnesení č. 208/2017
ZO bere na vědomí informaci od pana starosty a pověřuje starostu obce k podpisu vydaného
souhlasného prohlášení viz. příloha č. 2 tohoto usnesení.
Usnesení č. 209/2017
ZO bere na vědomí informace od pana Tichého a dohodu, ve které je slíbena oprava cest,
vybrání příkopů, dodržování remízků, dostatečná vzdálenost od silnice a kontrola chemických
postřiků.
Usnesení č. 210/2017
ZO doporučuje napsat dopis panu ministrovi ve spolupráci s Týništěm nad Orlicí a
Albrechticemi nad Orlicí ohledně hospodaření v obcích.
Usnesení č. 211/2017
ZO schvaluje předloženou dohodu od pana starosty a pověřuje pana starostu podpisem dohody
s Obcí Albrechtice nad Orlicí o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy
viz. příloha č. 3 tohoto usnesení.
Usnesení č. 212/2017
ZO schvaluje předloženou dohodu od pana starosty a pověřuje pana starostu podpisem dohody
s městem Týniště nad Orlicí o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy

viz. příloha č. 4 tohoto usnesení.
Usnesení č. 213/2017
ZO schvaluje vydanou obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy a pověřuje starostu a místostarosty podpisem obecně
závazné vyhlášky viz. příloha č. 5 tohoto usnesení.
Usnesení č. 214/2017
ZO schvaluje smlouvu s SK Albrechtice nad Orlicí viz. příloha č. 6 tohoto usnesení a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 215/2017
Zastupitelstvo obce nedoporučuje starostovi podepsat žádost o souhlas s přístupovou
komunikaci na jeho pozemek p. č. 39/17 v k. ú. Nová Ves u Albrechtic po pozemku p. č. 148
v k. ú. Nová Ves u Albrechtic ve vlastnictví obce a žádost souhlasného stanoviska od pana
Lankaše, která přišla datovou schránkou ze dne 3. 5. 2017 a dne 5. 6. 2017.
Usnesení č. 216/2017
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby podepsal souhlas s umístěním stavby rodinného
domu pana Lankaše na parcele 39/17 v k. ú. Nová Ves u Albrechtic dle přiložené přílohy č. 7,
kde je zakreslená přístupová cesta přes Bažantnici.
Usnesení č. 217/2017
ZO uděluje souhlas panu Lankašovi s vjezdem na jeho pozemek p. č. 39/17 v k. ú. Nová Ves u
Albrechtic přes obecní pozemek p. č. 148 v k. ú. Nová Ves u Albrechtic za účelem výstavby
rodinného domu, a to do konce roku 2018. S tím, že si obec vyhrazuje právo kdykoliv tento
souhlas zrušit bez udání důvodu.
Usnesení č. 218/2017
Zastupitelstvo obce rozhodlo nevyužít svého předkupního práva na koupi chaty č. e. 79 na
pozemku p. č. 4700/10 v k. ú. Holice v Čechách.
Usnesení č. 219/2017
Zastupitelstvo obce rozhodlo nevyužít svého předkupního práva na koupi chaty č. e. 64 na
pozemku p. č. 4700/8 v k. ú. Holice v Čechách.
Usnesení č. 220/2017
ZO bere na vědomí informace od pana starosty.

V Nové Vsi dne 20. 6. 2017
…………………
Tomáš Zaňka
starosta obce

