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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Sídla  

ze dne 22. 1. 2019 

Přítomni: Josef Vít, Marie Prošková, Pavel Sigl, Ludmila Kulhavá, Petra Štolbová 

Omluveni: Martin Vít, Radek Peřina 

Program jednání: 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

2. Změna rozpočtu obce Nová Sídla pro rok 2019 (změna podílu daňových a 

nedaňových příjmů) 

3. Projednání smluv o věcném břemeni – kanalizace 

4. Projednání návrhu změny vyhlášky o místním poplatku za odpad 

5. Bezúplatný převod pozemků od státu – Sedlíšťka 369/1, 369/2, 369/3 

6. Informace ke zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodovodu 

7. Žádost o finanční příspěvek – Farní charita Litomyšl 

8. Žádost o finanční příspěvek – Sociální služby Česká Třebová 

9. Pošta, různé 

Průběh zasedání: 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Nebylo uloženo. 

2. Změna rozpočtu obce Nová Sídla pro rok 2019 (změna podílu daňových a 

nedaňových příjmů) 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh změny rozpočtu obce pro rok 2019. 

Změna se týká podílu daňových a nedaňových příjmů obce. Celkový 

rozpočtovaný příjem zůstává stejný.  

Byl podán návrh na schválení změny. 
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Usnesení č. 20 

Hlasování: 

 pro 5  

 proti 0  

 zdržel se 0  

Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu pro rok 2019 

3. Projednání smluv o věcném břemeni – kanalizace  

Starosta obce informoval zastupitelstvo obce s obsahem návrhu smluv o 

věcném břemeni – kanalizace na parcele č. 207 a 206/1. Zastupitelstvo obce 

bere návrh smluv na vědomí a bude se jimi zabývat na příštím zasedání. 

4. Projednání návrhu změny vyhlášky o místním poplatku za odpad  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem změny Vyhlášky o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Byl podán návrh vyhlášku neměnit. 

Usnesení č. 21 

Hlasování: 

 pro 5  

 proti 0  

 zdržel se 0  

Zastupitelstvo obce schválilo ponechat vyhlášku v původním znění. 

5. Bezúplatný převod pozemků od státu – Sedlíšťka 369/1, 369/2, 369/3 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s možností podat žádost Státnímu 

pozemkovému úřadu o bezúplatný převod pozemků č. 369/1, 369/2, 369/3 

v k.ú. Nová Sídla. Tyto pozemky jsou zastavěny pozemní komunikací ve 

vlastnictví obce Nová Sídla. Vlastníkem parcel je Česká republika.  

Byl podán návrh podat žádost o bezúplatný převod těchto pozemků do 

vlastnictví obce Nová Sídla.  

http://www.novasidla.cz/
mailto:novasidla@email.cz


 

Obec Nová Sídla 

Nová Sídla 78, 570 01 Litomyšl, Pardubický kraj 

 

web: http://www.novasidla.cz   Stránka 3 z 4 

e-mail: novasidla@email.cz 

telefon: 734 535 591  

Usnesení č. 22 

Hlasování: 

 pro 5  

 proti 0  

 zdržel se 0  

Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti. 

6. Informace ke zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodovodu 

Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o výběru zhotovitele projektové 

dokumentace „Vodovod Nová Sídla“. Dne 17. 1. 2019 stanovená komise 

posoudila čtyři došlé nabídky. Jedna z nabídkových cen se výrazně lišila, 

proto byla tato společnost požádaná o zdůvodnění této nabídkové ceny. 

Komise se znovu sejde 28. 1. 2019. 

7. Žádost o finanční příspěvek – Farní charita Litomyšl 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s žádostí Farní charity Litomyšl o 

jednorázový příspěvek na poskytované služby pro rok 2019 ve výši 10.000,- 

Kč.                                       

Byl podán návrh na schválení příspěvku.                                                    

Usnesení č. 23 

Hlasování: 

 pro 5  

 proti 0  

 zdržel se 0  

Zastupitelstvo obce příspěvek schválilo. 

8. Žádost o finanční příspěvek – Sociální služby Česká Třebová 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s žádostí Sociálních služeb Česká 

Třebová o poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti Týdenního 

stacionáře. 

Byl podán návrh na výši příspěvku 5.000,- Kč 
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Usnesení č. 24 

Hlasování: 

 pro 5  

 proti 0  

 zdržel se 0  

Zastupitelstvo obce příspěvek schválilo. 

9. Pošta, různé 

a) Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se žádostí projekční kanceláře 

STAVBY BEZ BARIER s.r.o. o vyjádření k PD pro územní souhlas a 

ohlášení stavby na výstavbu objektu rodinného domu a souvisejících 

stavebních objektů na pozemkových parcelách č. 200/1 a 200/2 

v katastrálním území a obci Nová Sídla. Zastupitelstvo nemá k této žádosti 

žádné připomínky. 

b) Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o uskutečněné výroční schůzi 

SDH Nová Sídla. 

c) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo přijatou nabídku k rekonstrukci 

společenské místnosti a kuchyňky v hasičské zbrojnici. 

 

Zapsala:  M. Prošková Ověřili:  P. Sigl 

 22. 1. 2019   P. Štolbová 

   L. Kulhavá 

    

   

    

  Starosta obce: J. Vít 
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