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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Sídla 

ze dne 25. 2. 2015 

Přítomni: Zdeněk Sládek, Zdenka Zeidová, Vlastimil Kmošek, Michaela 

Lněničková, Marie Prošková, Josef Vít, Monika Kopecká 

Program jednání: 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

2. Projednání smlouvy o výpůjčce nádob s firmou EKOKOM Praha, smlouvy o 

sdružování prostředků na nákup výměnného fondu s Krajskou knihovnou 

v Pardubicích, smlouvy o sběru a evidenci kovového odpadu s firmou 

Havelka Cerekvice 

3. Projednání a stanovení výše rezervy na automatizaci velínu (vrt Morašice) 

4. Projednání nákupu malé tiskárny pro potřeby účetních prací (původní je 

neopravitelná – bude vyřazena z majetku obce) 

5. Vyřazení chladicí vitríny (neopravitelná – nahrazena v obchodě jinou) 

6. Pošta – různé 

7. Diskuze 

Průběh zasedání: 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Bylo splněno. 

2. Projednání smlouvy o výpůjčce nádob s firmou EKOKOM Praha, smlouvy o 

sdružování prostředků na nákup výměnného fondu s Krajskou knihovnou 

v Pardubicích, smlouvy o sběru a evidenci kovového odpadu s firmou 

Havelka Cerekvice 

a) Starosta informoval zastupitele o výpůjčce nádob od firmy EKOKOM Praha. 

Tyto nádoby jsou zapůjčeny zdarma. 

Usnesení č. 22 

Zastupitelstvo obce schválilo jednohlasně smlouvu mezi obcí Nová Sídla a 

firmou EKOKOM Praha o zapůjčení nádob na odpad.  
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b) Starosta informoval zastupitele o částce 2 Kč až 5 Kč na 1 občana, které slouží 

ke sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny 

v regionu Pardubice. 

Usnesení č. 23 

Zastupitelstvo obce schválilo jednohlasně smlouvu o sdružování prostředků 

na nákup výměnného knižního fondu pro knihovny v regionu Pardubice. 

Schváleno 5 Kč na 1 občana. 

c) Starosta informoval zastupitele o možnosti smlouvy o sběru a evidenci 

kovového odpadu s firmou Havelka Cerekvice. 

Usnesení č. 24 

Zastupitelstvo obce schválilo jednohlasně smlouvu o sběru a evidenci 

kovového odpadu s firmou Havelka Cerekvice.  

3. Projednání a stanovení výše rezervy na automatizaci velínu (vrt Morašice) 

Starosta obce informoval zastupitele o stanovení výše rezervy na automatizaci 

velínu vrtu Morašice. Jedná se o částku cca 50 000 Kč. 

Usnesení č. 25 

Zastupitelstvo obce projednalo navrhovanou částku 50 000 Kč a jednohlasně 

schválilo výši rezervy na automatizaci velínu vrtu Morašice.  

4. Projednání nákupu malé tiskárny pro potřeby účetních prací (původní je 

neopravitelná – bude vyřazena z majetku obce) 

Zastupitelstvo obce projednalo vyřazení původní tiskárny pro potřeby 

účetních prací, dále bylo projednáno zakoupení tiskárny nové. 

Usnesení č. 26 

Zastupitelstvo obce schválilo jednohlasně vyřazení původní tiskárny inv. č. 29 

a zároveň zakoupení tiskárny nové.  
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5. Vyřazení chladicí vitríny (neopravitelná – nahrazena v obchodě jinou) 

Zastupitelstvo obce projednalo vyřazení neopravitelné chladicí vitríny 

v obchodě Nová Sídla. 

Usnesení č. 27 

Zastupitelstvo obce schválilo jednohlasně vyřazení chladicí vitríny inv. č. 7. 

6. Pošta – různé 

a) Starosta informoval zastupitele o Dodatku číslo 13 ke smlouvě č. 18(2001) o 

nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu. 

(Uzavřeno mezi obcí Nová Sídla a LIKO Svitavy a.s.) 

b) Starosta informoval zastupitele o Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene pro akci: „Nová Sídla – knn – Kopecká“. (Případně 

k nahlédnutí na OÚ Nová Sídla).  

Usnesení č. 28 

Zastupitelstvo obce schválilo jednohlasně Smlouvu o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene pro akci: „Nová Sídla – knn – Kopecká.“ 

c) Starosta obce informoval zastupitele o připravované kabelizaci. 

Předpokládaný termín – podzim 2017. Pro obec vyplývá nutnost zajistit 

projekt na veřejné osvětlení. Bude řešeno v roce 2015. 

d) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem na finanční odměnu pro 

paní Ing. J. Hájkovou (účetní obce) ve výši 5 000 Kč. Účetní ve funkci končí. 

Usnesení č. 29 

Zastupitelstvo obce schválilo finanční odměnu 5 000 Kč pro odcházející účetní 

p. Ing. Hájkovou. 
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7. Diskuze 

 
Zapsala:  D. Kmošková Ověřili:  M. Kopecká 
   Z. Zeidová 
   M. Prošková 
   V. Kmošek 
    
  Starosta obce: Z. Sládek 

 


