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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Sídla 

ze dne 4. 5. 2015 

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

Lněničková, Marie Prošková, Josef Vít, Monika Kopecká 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 

2. Informace o stavu výstavby cyklostezky 

3. Projednání možnosti úpravy plochy pro kontejnery na odpad 

4. Různé – darovací smlouva, GObec, webové stránky obce, nábytek do altánu 

na hřišti, provozní řád užívání hřiště, lesní těžba 

5. Diskuze 

6. Závěr 

Průběh zasedání: 

1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 

Nebylo uloženo. 

2. Informace o stavu výstavby cyklostezky 

Starosta informoval zastupitele o průběhu prací na cyklostezce a o žádosti 

Geodezie Česká Třebová, která požaduje odsouhlasení současného stavu 

zaměření jednotlivých parcel. S tímto požadavkem zastupitelstvo souhlasí. 

3. Projednání možnosti úpravy plochy pro kontejnery na odpad 

Starosta seznámil zastupitele o možnosti umístění kontejnerů na odpad a 

vybudování plochy pro tyto kontejnery. Toto zastupitelé projednali, 

odsouhlasili přemístění kontejnerů. Starosta obce požádá firmu 

Stavitelství Jokeš o návrh projektu. 
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4. Různé – darovací smlouva, GObec, webové stránky obce, nábytek do altánu 

na hřišti, provozní řád užívání hřiště, lesní těžba 

a) Zastupitelstvo bylo informováno o sepsání darovací smlouvy mezi firmou 

LESY DOLEJŠ a obcí Nová Sídla. Jedná se o věcný dar – motorovou pilu, 

která bude používána pouze pro potřeby obce (obsluha p. Záleský). 

b) Starosta seznámil zastupitelstvo s průběhem členské schůze Svazku obcí 

majitelů skupinového vodovodu Fiala (28. 1. 2015).  

c) Starosta informoval zastupitele o obsahu Zprávy o výsledku kontroly 

plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 

povinností plátce pojistného. 

d) Starosta informoval zastupitele o ukončení těžby v lese. Bylo 

vytěženo cca 104 m3. 

e) Pověřená osoba, která bude uvedena na provozním řádu hřiště, je Monika 

Kopecká. 

f) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dokončením webových stránek obce 

a se spuštěním těchto stránek. 

Usnesení č. 35 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce k 31. 12. 2014. 

Bylo hlasováno s tímto výsledkem: 
 pro 7  
 proti 0  
 zdržel se 0  

Usnesení č. 36 

Dle §17, zákona 250/2000Sb., odst. 7 schvaluje obecní zastupitelstvo celoroční 

hospodaření bez výhrad. 

Bylo hlasováno s tímto výsledkem: 
 pro 7  
 proti 0  
 zdržel se 0  

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2 a č. 3. 
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5. Diskuze – závěr 

6. Závěr 

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

 


