
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves u Jarošova,
konaného dne 13. 3. 2017, od 17:00 hodin. 3/2017

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání  Zastupitelstva  obce  Nová  Ves  U  Jarošova  (dále  též  jako  „zastupitelstvo“)  bylo 
zahájeno v 17:00 hodin starostou obce.

Přítomní: Tomáš Pechanec, Monika Dubcová , Antonín Halousek ,  Josef Holomek
Omluveni: Josef Hledík –pracovně vytížen, Zdeněk Štěpánek  -pracovně vytížen
Neomluvení:  Zdeněk Doležal

Starosta konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

* * *

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Moniku Dubcovou a Antonín Halousek, zapisovatelem 
Tomáše Pechance. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nová Ves u Jarošova určuje ověřovateli zápisu Moniku Dubcovou a 
Antonína Halouska a zapisovatelem Tomáše Pechance

Výsledek hlasování: Pro 4; Proti 0; Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

* * *

Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Nová Ves u Jarošova schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Litomyšl na výkon státní správy podle zákona 
č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)

2. Žádost o odprodej části parcely 40/3  od Tomáše Abrahama.

Výsledek hlasování: Pro 4; Proti 0; Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 
 



Bod 1.    Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Litomyšl na výkon státní správy podle 
zákona 
č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Nová Ves u Jarošova konstatuje, že obec není nadále schopna svými orgány řádně  
vykonávat svěřený výkon státní správy podle zákona č.13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích  
(silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů
.
Zastupitelstvo  obce  Nová  Ves  u  Jarošova  souhlasí  s  uzavřením  veřejnoprávní  smlouvy  s  městem  
Litomyšl, na základě které budou výše uvedenou činnost vykonávat orgány města Litomyšl. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou

Výsledek hlasování: Pro  4; Proti 0; Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod 2.    Žádost o odprodej části parcely 40/3  od Tomáše Abrahama.
Návrh usnesení:
OZ vyhovuje žádosti od Tomáše Abrahama na odkup části pozemku 40/3 (49 m2) pro stavbu rodinného  
domu a schvaluje záměr prodat pozemek.

Výsledek hlasování: Pro  4; Proti 0; Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Poté bylo jednání zastupitelstva ukončeno.

Ing. Tomáš Pechanec
starosta 

Zapsal: Ing. Tomáš Pechanec

Ověřovatelé:

Monika Dubcová

Antonín Halousek


