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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Sídla 

ze dne 10. 5. 2016 

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 výše příspěvku na knižní fond 

3. Prováděcí projekt na veřejné osvětlení v obci 

4. Kabelizace obce – žádost fy ČEZ o změnu termínu 

5. Pošta – různé 

6. Diskuze – závěr 

Průběh zasedání: 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Usnesení nebylo uloženo. 

2. Projednání výše příspěvku na knižní fond 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo výši příspěvku do knižního fondu do 

Městské knihovny ve Svitavách a to 5 Kč na 1 obyvatele. 

3. Prováděcí projekt na veřejné osvětlení v obci 

Starosta informoval zastupitelstvo o obsahu prováděcího projektu na veřejné 

osvětlení. Projekt bude předán obci koncem května. 

4. Kabelizace obce – žádost fy ČEZ o změnu termínu 

Obec Nová Sídla byla oslovena firmou ČEZ se žádostí změny termínu 

kabelizace. Jednalo se o termín červem – září 2016 místo plánovaného termínu 

v roce 2017. 
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Záměr VČE 

a) provedení výkopu, položení kabelů (obec přílož kabelů VO a rozhlasu + 

osazení patek pro stožáry VO) 

b) stávající zařízení by zůstalo funkční a bylo by demontováno a nahrazeno 

až v roce 2017 

Obec není na posun termínu plně technicky a dokumentačně připravena 

a) prováděcí projekt na nové VO není hotov (bude na konci května) 

b) vzhledem k absenci projektu nebylo možné jednat se stavebním úřadem 

MěÚ Litomyšl a provést nabídkové a výběrové řízení na dodavatele 

c) v tomto roce již není možné požádat o dotaci na výše uvedené práce a to 

ani zpětně v roce 2017 

Orientační nabídka od VČE na výše uvedené práce je stanovena na 834 900 Kč 

včetně DPH 

Byl podán návrh na hlasování, zda s ohledem na uvedené skutečnosti povolit 

realizaci části kabelizace v letošním roce nebo odsunout kabelizaci včetně VO 

a rozhlasu na původně plánovaný rok 2017. 

Usnesení č. 56 

Hlasování: 
 pro 0  
 proti 7  

 zdržel se 0  

Bylo konstatováno, že obec trvá na původním termínu kabelizace v roce 2017. 

5. Pošta – různé 

a) Starosta předložil zastupitelstvo žádost OÚ Makov o zapůjčení 4 sad 

skládacích stolů a lavic. Zastupitelstvo zapůjčení schválilo na 11. 6. 2016. 

b) Starosta předložil zastupitelstvu žádost Spolku přátel Růžového paloučku 

o poskytnutí dotace 4000 Kč na každoroční slavnost 3. 7. 2016. 

Zastupitelstvo dotaci schválilo. 
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c) Zastupitelka p. Prošková seznámila zastupitelstvo obce s návrhem na 

koupi 4 sad skládacích stolů a lavic. Zastupitelstvo tento návrh na koupi 4 

sad skládacích stolů a lavic schválilo. 

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

 


