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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Sídla  

ze dne 22. 2. 2017 

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

Lněničková, Marie Prošková, Monika Kopecká, Josef Vít 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 

2. Projednání výše příspěvku na knižní fond (MěK Svitavy) 

3. Projednání výroční zprávy (žádosti o informace za rok 2016) 

4. VO – stav projektu, dodavatel prací, dotace 

5. Žádost o pronájem části obecního pozemku – p. č. 150/50 – Karlíková Markéta, 

Litomyšl (zamítnutý prodej) 

6. Zpětné převzetí prodejny (inventář, číselný stav odběrných míst, …) 

7. Projednání žádosti o pronájem prodejny 

8. Pošta – různé 

9. Diskuze – závěr 

Průběh zasedání: 

1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 

Usnesení nebylo uloženo. 

2. Projednání výše příspěvku na knižní fond (MěK Svitavy) 

Starosta seznámil zastupitele s výší příspěvku na knižní fond (MěK Svitavy). 

Výše příspěvku je 5 Kč za 1 občana. 

Usnesení č. 78 

Hlasování: 
 pro 7  
 proti 0  

 zdržel se 0  

 Příspěvek byl schválen. 
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3. Projednání výroční zprávy (žádosti o informace za rok 2016) 

Zastupitelstvo obce projednalo výroční zprávu obce Nová Sídla za rok 2016 o 

poskytování informací podle zákona 106/1999. 

4. VO – stav projektu, dodavatel prací, dotace 

Starosta seznámil zastupitelstvo s důvody, proč byl projekt zpožděn. 

Zastupitelstvo se rozhodlo vybrat firmu VČE montáže jako dodavatele, která 

bude realizovat kabelizaci v obci. Projektová cena činí cca 1 950 000 Kč bez 

DPH a nabídková cena firmy VČE montáže činí 1 875 894 Kč bez DPH. 

Vzhledem k tomu, že zakázka nepřesahuje limit 6 000 000 Kč stanovených 

zákonem č.134/2016, není povinnost postupovat podle tohoto zákona. (Zákon 

o veřejných zakázkách.) 

Usnesení č. 79 

Hlasování: 
 pro 7  
 proti 0  

 zdržel se 0  

Zastupitelstvo schválilo firmu VČE montáže jako dodavatele, která bude 

realizovat kabelizaci v obci. 

5. Žádost o pronájem části obecního pozemku – p. č. 150/50 – Karlíková 

Markéta, Litomyšl (zamítnutý prodej) 

Zastupitelstvo obce projednalo další žádost p. Karlíkové za dne 5. února 2017 

o pronájmu části obecního pozemku 150/50 s tímto závěrem: v předchozí 

žádosti bylo jako důvod uvedeno přístup k zadní části domu za účelem oprav 

a údržby.  

Vzhledem k tomu, že obec tento přístup nijak neomezuje, zastupitelstvo obce 

se rozhodlo, že není potřeba tento stav nijak měnit. Z tohoto důvodu není ani 

nutné zveřejnění záměru obce pozemek pronajmout. 
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Usnesení č. 80 

Hlasování: 
 pro 7  
 proti 0  

 zdržel se 0  

Žádost o pronájem pozemku byla zamítnuta. 

6. Zpětné převzetí prodejny (inventář, číselný stav odběrných míst, …) 

Pronájem prodejny v Nových Sídlech končí 28. února 2017 a ve stejný den 

bude proveden odpočet odběrných míst (elektrická energie, plyn, voda – 

zajistí starosta obce). Dále bude provedeno zpětné převzetí inventáře 

v majetku obce (provede inventární komise – p. Lněničková, p. Kmošek, p. 

Kopecká a p. Prošková). O předání prodejny bude vyhotoven předávací 

protokol ve 2 vyhotoveních. Zajistí p. Lněničková. 

7. Projednání žádosti o pronájem prodejny 

Starosta seznámil zastupitele obce se žádostí p. Jaroslavy Záleské, Nová 

Sídla 1 o pronájem prodejních prostor.  

Zastupitelstvo rozhodlo o zveřejnění záměru obce pronajmout prostory 

prodejny. 

Usnesení č. 81 

Hlasování: 
 pro 7  
 proti 0  

 zdržel se 0  

 Záměr obce o pronajmutí prostorů prodejny byl schválen. 

Dále byl podán návrh na zakoupení registrační pokladny, čtečky čárových 

kódů a elektronické váhy v ceně cca 13 000 Kč s DPH. Toto zařízení bude 

majetkem obce. 
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Usnesení č. 82 

Hlasování: 
 pro 7  
 proti 0  

 zdržel se 0  

 Návrh byl schválen. 

Dalším návrhem bylo zavedení internetové přípojky do prodejny 

(z důvodu EET).  

Usnesení č. 83 

Hlasování: 
 pro 7  
 proti 0  

 zdržel se 0  

 Návrh byl schválen. 

8. Pošta – různé 

Starosta seznámil zastupitele se stanoviskem MěÚ Litomyšl k realizaci 

nabízené veřejnoprávní smlouvy – předpoklad realizace je duben, 

květen 2017. 

9. Diskuze – závěr 

P. Josef Vít ml. seznámil zastupitele s upozorněním ZD „Růžový palouček“ 

Morašice o zákazu navážení jakéhokoliv odpadu ke kompostu, který leží na 

louce nad domem p. Jasanské („Křemenec – pole“). 

Zapsala:  D. Kmošková Ověřili:  Z. Zeidová 
   M. Prošková 
   M. Lněničková 
   V. Kmošek 

M. Kopecká 
   J. Vít 
    
  Starosta obce: Z. Sládek 


