USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves č. 2 konaného dne 14. 12. 2018
Usnesení č. 18/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dle zaslané pozvánky.
Usnesení č. 19/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou zápisu Moniku Zahrádkovou a ověřovatele
zápisu pana Petra Dostála a paní Lenku Mazáčovou.
Usnesení č. 20/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z předešlého zasedání
zastupitelstva obce č. 18/2018 ze dne 20. 08. 2018.
Usnesení č. 21/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace pana starosty o stavu bankovních účtů
obce ke dni 14. 12. 2018, tj. celkem 8 820 692,56 Kč.
Usnesení č. 22/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2018 ve znění přílohy č. 1
tohoto usnesení.
Usnesení č. 23/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2018 ve znění přílohy č. 2
tohoto usnesení.
Usnesení č. 24/2018
Zastupitelstvo schvaluje vydané rozpočtové opatření č. 8/2018 ve znění přílohy č. 3 tohoto
usnesení a bere na vědomí informace od pana starosty, že rozpočtové opatření bylo
nezbytné, protože výdaj musel být realizován a že schválené kompetence starosty obce ze
zasedání ZO dne 6. 2. 2017 usnesením č. 170/2017 mu umožnily provést samostatně vydání
tohoto rozpočtového opatření.
Usnesení č. 25/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje předběžné rozpočtové opatření k rozpočtu za rok 2018 pro
operace, které vzniknou za období od 14. 12. 2018 do 31. 12. 2018 bez určení konkrétní
výše v Kč pro tyto rozpočtové změny:
-

-

-

přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů
upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů,
předběžné opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové položky transferů
nebo položky finančního vypořádání,
výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií a živelných pohrom, výdaje ve stavu
nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a
další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení,
změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle rozpočtové skladby v případech
přesunů příjmů a výdajů.

Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních
částkách k informování zastupitelstva na prvním zasedání roku 2019.
Usnesení č. 26/2018
ZO schvalují pravidla rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu obce na rok 2019.
Usnesení č. 27/2018
I. Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty
obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
Na příjmové straně rozpočtu:
a) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1 (daňové příjmy). Tyto prostředky
nesmí starosta zapojit do výdajů, ale rozpočtují se do financování. O jejich
případném zapojení do výdajů rozhodne zastupitelstvo.
b) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy) a třídy 3
(kapitálové příjmy). Tyto prostředky nesmí starosta zapojit do výdajů rozpočtu
kromě účelově určených darů.
c) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového
zapojení účelových dotací v případě, že zastupitelstvo schválilo účast obce při
podání žádosti o transfer nebo jsou transfery poskytovány na základě právních
předpisů. Tyto prostředky starosta zapojuje do výdajů.
Na výdajové straně rozpočtu:
a) navýšení závazného ukazatele do výše 150 000 Kč v období mezi jednotlivými
zasedání zastupitelstva.
b) přesuny v rámci jednoho paragrafu mezi třídou 5 (běžné výdaje) a třídou 6
(kapitálové výdaje) u akcí, které byly řádně schváleny v orgánech obce, ale u
kterých je nutné pro uskutečnění plnění výdajů provést správné zatřídění v
souladu s rozpočtovou skladbou.
c) navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby vyšší než 150 000 Kč a
to jen v případech, kdy se jedná o výdaj nutný k zajištění chodu obce nebo jí přímo
řízené organizace, v případech havárií nebo stavu nouze, k odvrácení možných
škod, dále když včasné neprovedení úhrady je vázáno penalizací a dopady
penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,
vypořádání dotací a k dalším případům zabránění škod. Dále v případě úhrady
pokut, penále a dalších nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového opatření je
nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
II. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po
schválení rozpočtového opatření starostou.
Usnesení č. 28/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád zastupitelstva obce na funkční volební období
2018 - 2022 viz příloha č. 4.

Usnesení č. 29/2018
ZO schvaluje - ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č.
270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnici o inventarizaci majetku
závazků Obce Nová Ves - tento plán inventur viz příloha č. 5 k provedení řádné
inventarizace majetku a závazků Obce Nová Ves za rok 2018.
Usnesení č. 30/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ve znění přílohy č. 6 tohoto usnesení.
Usnesení č. 31/2018
ZO schvaluje novou směrnic č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu viz
příloha č. 7 tohoto usnesení.
Usnesení č. 32/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje nevyužití předkupního práva pro nákup chaty č. ev. 68
stojící na pozemku p. č. 4700/5 v k. ú. Holice v Čechách.
Usnesení č. 33/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje nevyužití předkupního práva pro nákup chaty č. ev. 81
stojící na pozemku p. č. 310/31 v k. ú. Nová Ves u Albrechtic.
Usnesení č. 34/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti cesty mezi Obcí
Novou Vsí a paní Hanišovou, bytem Milady Horákové 1100/4, 500 06 Hradec Králové na
základě které bude zřízeno věcné břemeno služebnost cesty v rozsahu vyznačeném
geometrickým plánem č. 348-37/2018 spočívající v právu přístupu a průjezdu přes
Služebný pozemek p. č. 54/4. Služebnost se zřizuje bezúplatně. ZO pověřuje starostu
podpisem smlouvy ve znění přílohy č. 8 tohoto usnesení.
Usnesení č. 35/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace od pana starosty a schvaluje celkové
výdaje rozpočtu 2018 ve výši 4 513 479,11 Kč.
Usnesení č. 36/2018
ZO bere na vědomí vybrané dodavatelé na opravu OÚ.
Usnesení č. 37/2018
ZO schvaluje uzavření dohody o provedení práce se zastupitelkou Jaroslavou Šedovou
k výkonu praní záclon z obecního úřadu včetně odměny ve výši 300,- Kč v čistém příjmu
ve znění přílohy č. 9 a pověřuje starostu podpisem dohody o provedené práce.
Usnesení č. 38/2018
ZO schvalují možnost uzavírání dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti se
členy zastupitelstva obce Nová Ves v rámci obecního úřadu.

Usnesení č. 39/2018
ZO obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-2017408/SOBS VB/02 mezi Obcí Novou Vsí a ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 ve znění přílohy č. 10 tohoto
usnesení a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 40/2018
ZO schvaluje Smlouvu o dílo na zimní údržbu komunikací v obci Nová Ves ve znění
přílohy č. 11 tohoto usnesení a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 41/2018
ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře
informačního systému HELIOS Fenix č. F-10-01849 ve znění přílohy č. 12 tohoto
usnesení a pověřuje starostu obce podpisem dodatku ke smlouvě.
Usnesení č. 42/2018
ZO obce schvaluje záměr na prodej pozemku p. č. 310/2 díl „j“ o výměře 90 m2, který
vznikl na základě geometrického plánu č. 183-1110/2001, dosud zapsaný na LV 10001
pro Obec Nová Ves a katastrální území Nová Ves u Albrechtic a bere na vědomí
informaci o jeho vyvěšením.
Usnesení č. 43/2018
ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 310/2 díl „j“ v k. ú. Nová Ves u Albrechtic o výměře
90 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 183-1110/2001 paní Rolcové za
cenu vzájemně dohodnutou 150,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy ve znění
přílohy č. 13 tohoto usnesení.
Usnesení č. 44/2018
ZO deleguje starostu obce k jednání s příslušnými orgány ve věci častého vypouštění
rybníka a následné vzniklé škody.
Usnesení č. 45/2018
ZO bere na vědomí informace od pana starosty.

V Nové Vsi dne 17. 12. 2018

v. r. Tomáš Zaňka
starosta obce

