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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Sídla  

ze dne 27. 12. 2018 

Přítomni: Josef Vít, Marie Prošková, Radek Peřina, Pavel Sigl, Martin Vít, Ludmila 

Kulhavá 

Omluveni: Petra Štolbová 

Program jednání: 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

2. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019 

3. Projednání návrhu žádosti o dotaci na zpracování projektu rekonstrukce 

vodovodního řadu v obci Nová Sídla a Sedlíšťka 

4. Projednání záměru – dodatek smlouvy o pronájmu nebytových prostorů 

prodejny v obci Nová Sídla 

5. Pošta – různé 

6. Diskuze – závěr 

Průběh zasedání: 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Nebylo uloženo. 

2. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019 

Starosta informoval zastupitelstvo obce, že v průběhu vyvěšení návrhu 

rozpočtu obce na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 

2020 a 2021, nebyly obdrženy žádné připomínky. Zastupitelstvo obce rozpočet 

a střednědobý výhled rozpočtu projednalo. 

Byl podán návrh na schválení rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu.  
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Usnesení č. 16 

Hlasování: 

 pro 6  

 proti 0  

 zdržel se 0  

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2019 a střednědobý výhled 

rozpočtu obce na rok 2020 a 2021. 

3. Projednání návrhu žádosti o dotaci na zpracování projektu rekonstrukce 

vodovodního řadu v obci Nová Sídla a Sedlíšťka 

Starosta obce informoval zastupitele o nabídce pana J. Abrahama týkající se 

zpracování a podání žádosti o dotaci z prostředků Pardubického kraje v rámci 

programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování 

pitnou vodou a odkanalizování) obcí Pardubického kraje“. Nabídka se týká 

také přípravy a organizačního zajištění výběru zhotovitele jednostupňové 

projektové dokumentace „Vodovod Nová Sídla“. 

Zastupitelstvo informaci projednalo a byl podán návrh nabídku pana 

Abrahama přijmout. 

Usnesení č. 17 

Hlasování: 

 pro 6  

 proti 0  

 zdržel se 0  

Spolupráce s p. Abrahamem na zpracování žádosti o dotace a dalších 

administrativních úkonů byla schválena. 

Pan Abraham zpracuje Výzvu veřejného zadavatele k podání nabídky – 

Zpracování projektové dokumentace „Vodovod Nová Sídla“. Starosta obce 

rozešle tyto výzvy několika projekčním kancelářím. 

Výběr zhotovitele projektové dokumentace „Vodovod Nová Sídla“ vybere 

komise: 

návrh komise: 1. člen  Josef Vít 
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   2. člen  Marie Prošková 

   3. člen  Jiří Abraham 

 1. náhradník  Radek Peřina 

 2. náhradník  Pavel Sigl 

 3. náhradník  Martin Vít 

Byl podán návrh na schválení této komise. 

Usnesení č. 18 

Hlasování: 

 pro 6  

 proti 0  

 zdržel se 0  

Komise v navrženém složení byla schválena. 

Jednání komise ustanovil starosta obce na 17. ledna 2019 v 17 hodin 

v kanceláři OÚ Nová Sídla. 

Komise současně bude plnit funkci komise pro otevírání obálek. 

4. Projednání záměru – dodatek smlouvy o pronájmu nebytových prostorů 

prodejny v obci Nová Sídla 

Starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že v průběhu vyvěšení záměru 

obce uzavřít dodatek smlouvy o pronájmu nebytových prostorů prodejny 

v obci Nová Sídla – změna podmínek v článku č. 6 odstavci č. 3 nebyly 

obdrženy žádné připomínky. Zastupitelstvo obce projednalo záměr uzavřít 

dodatek smlouvy o pronájmu nebytových prostor, ve kterém byla navržena 

změna taková, že úhradu za odběr elektrické energie, plynu a vody hradí 

pronajímatel v plné výši. 

Byl podán návrh na schválení záměru. 

Usnesení č. 19 

Hlasování: 
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 pro 6  

 proti 0  

 zdržel se 0  

Zastupitelstvo obce schválilo záměr obce uzavřít dodatek smlouvy o 

pronájmu nebytových prostorů prodejny v obci Nová Sídla. 

5. Pošta – různé 

Nebylo. 

6. Diskuze – závěr 

Zapsala:  D. Kmošková Ověřili:  P. Sigl 

 27. 12. 2018   M. Vít 

   M. Prošková 

L. Kulhavá 

   R. Peřina 

   

    

  Starosta obce: J. Vít 
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