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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nová Ves pod Pleší, konaného dne 12. 12. 2022 
 
Místo konání: Obec Nová Ves pod Pleší – zasedací místnost obecního úřadu, Masarykova třída 90 
 
Začátek jednání: 19:01 hodin  Počet přítomných občanů: 22 
 
Přítomni: Mgr. Veronika Kupčíková, Miloslav Foukner, Mgr. Jiří Hájek, Mgr. Tomáš Moldřík, Jan Petrák, 
Ladislav Petrák, Mgr. Šárka Šimrová 
 
 
Program:   

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele  
2. Schválení programu  
3. Kontrola usnesení zastupitelstva č. 5/2022 
4. Schválení pravidel rozpočtového provizoria 
5. Návrh cen vodného a stočného na rok 2023 
6. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6029283/1 s ČEZ Distribuce, a.s. 
7. Rozpočtové opatření č. 4/2022 
8. Žádost pana B. Bartoše – výjimka ze zákazu používání zábavní pyrotechniky v katastru obce 

v období od 31. 12. od 22:00 do 1. 1. 01:00 hodin každého roku 
9. Různé 

 Informace o průběhu přípravného jednání ve věci rozporu při přípravě ÚP (vymezení 
ložiska nevyhrazeného nerostu a potencionální těžby v území) 

 Aktuality z úřadu 
10. Volba předsedy stavební komise 
11. Schválení uzavření smlouvy o dodávce energií se společností EP ENERGY TRADING, a.s. 
12. Diskuze  
13. Závěr  

 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves pod Pleší (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19:01 
hodin starostkou obce Mgr. Veronikou Kupčíkovou (dále jako „předsedající"), která přivítala všechny 
přítomné. Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (příloha 1) 
konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva), 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

 
Předsedající navrhla Mgr. Šárku Šimrovou jako zapisovatelku, a jako ověřovatele zápisu navrhla Mgr. 
Tomáše Moldříka a pana Jana Petráka. Žádné další návrhy vzneseny nebyly. Předsedající dala o tomto 
svém návrhu hlasovat. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nová Ves pod Pleší schválilo zapisovatelkou zasedání Mgr. Šárku Šimrovou 
a ověřovateli zápisu Mgr. Tomáše Moldříka a pana Jana Petráka.  
Výsledek hlasování - Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení č. 1 – 6/2022 bylo jednomyslně schváleno. 
 

 



2. Schválení programu 
 

Předsedající přečetla program zasedání včetně zrušeného bodu č. 8 Obecně závazné vyhlášky o 
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a vloženého bodu č.  11 Volba předsedy 
stavební komise z důvodu rezignace Mgr. I. K. a vloženého bodu č. 12 Schválení uzavření smlouvy o 
dodávce energií se společností EP ENERGY TRADING, a.s. Žádné další návrhy vzneseny nebyly. 
Následně dala hlasovat o schválení programu.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nová Ves pod Pleší schválilo program zasedání.  
Výsledek hlasování - Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení č. 2 – 6/2022 bylo jednomyslně schváleno. 

 

3. Kontrola usnesení zastupitelstva č. 5/2022 
 
Předsedající sdělila informace ke kontrole bodů z minulého zastupitelstva: 
 
Kontrola usnesení 5/2022 proběhla bez výhrad.  
 

4. Schválení pravidel rozpočtového provizoria 

Předsedající uvedla, že s pravidly rozpočtového provizoria byli zastupitelé již seznámeni. Neinvestiční 
výdaje budou ve výši 20 % skutečných výdajů roku 2022, investiční výdaje budou hrazeny ve výši 
skutečně provedených pracích na rozpracovaných akcích (intenzifikace ČOV Nová Ves pod Pleší). 
Řádný rozpočet obce na rok 2023 bude zastupitelstvu obce předložen do konce února 2023. Důvodem 
k tomuto je fakt, že tvorba rozpočtu vyžaduje znalost věci, některé výdaje obce se ozřejmují až nyní, 
navíc po novém roce již bude znám výsledek o skutečném hospodaření obce za rok 2022. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. K tématu 
vznesl dotaz Ing. J. H. zda by pravidla neměla být stanovena tak, aby byla dodržena 1/12 rozpočtu 
z předchozího roku. Předsedající k tomu sdělila, že toto platí pouze pro stát, kdy je to stanoveno 
zákonem, nikoliv pro obce, které si toto mohou určit, jak potřebují. Návrh rozpočtového provizoria jsme 
převzali od obce Čisovice, která má rozpočtové provizorium každý rok, a to z důvodu následného 
zpřesnění nového rozpočtu s ohledem na výsledek z předcházejícího roku. Žádné další dotazy již 
vzneseny nebyly. Předsedající dala o tomto svém návrhu hlasovat. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Nová Ves pod Pleší schválilo pravidla rozpočtového provizoria. 

Výsledek hlasování - Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:  0 

Usnesení č. 3-6/2022 bylo jednomyslně schváleno. 

5.  Návrh cen vodného a stočného na rok 2023 
 

Předsedající navhla zvýšení ceny vodného a stočného na rok 2023, v tom případě by obec mohla 
vyúčtovat vyšší nájemné provozovateli VAK Berou, a.s. Cenu vodného navrhla schválit ve výši 49.30 
Kč za m3. Zvýšení ceny je dáno především tím, že se zvedla cena za vodu převzatou. Předsedající 
navrhuje schválit tzv. „dražší variantu“, kdy je cenový rozdíl proti jiné variantě pouze ve výši 25 haléřů 
za m3. Vyšší nájemné ve výši 580 000 Kč bude využito na financování investiční akce intenzifikace 
ČOV. U stočného předsedající navrhla cenu 36,80 Kč za m3 pro naši obec. Dále uvedla, že do naší 
ČOV v současné době svádí odpadní vody i Malá Hraštice a pro ni předsedající navrhuje cenu 38,75 
Kč za m3. Předsedající dále uvedla, že v naší obci se vodné a stočné hradí formou dvousložkové ceny, 
předsedající navrhla, aby cena byla dále účtována tímto způsobem, přičemž poměr mezi pevnou a 
pohyblivou složkou navrhuje ve výši 13,8 %. Pevná složka by byla 694 Kč bez DPH ročně a variabilní 
42,5 Kč bez DPH m3 pro vodné a pro stočné 516 Kč bez DPH pevná a 31,74 Kč bez DPH m3 variabilní.  
Předsedající se zeptala, zda má někdo něco k tomuto bodu. Žádné podněty vzneseny nebyly, proto 
přistoupila k hlasování o svém návrhu.  
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nová Ves pod Pleší schválilo účtování vodného a stočného v roce 2023 
formou dvousložkové ceny s poměrem pevné a variabilní složky 13,8 %.  
Výsledek hlasování - Pro: 7  Proti:  0  Zdrželi se:   0 

Usnesení č. 4-6/2022 bylo jednomyslně schváleno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nová Ves pod Pleší schválilo cenu vodného a stočného na rok 2023 ve výši 
vodné - pevná složka 694 Kč bez DPH ročně a variabilní složka 42,5 Kč bez DPH za m3, stočné – 
pevná složka 516 Kč bez DPH a 31,74 Kč bez DPH m3 variabilní složka, a ve výši 38,75 Kč za m3 
pro Malou Hraštici. 
Výsledek hlasování - Pro: 7  Proti:  0  Zdrželi se:   0 

Usnesení č. 5-6/2022 bylo jednomyslně schváleno. 

6.  Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6029283/1 s ČEZ Distribuce, a.s. 
 
Předsedající uvedla, že na pozemku p. č. 306/55 kterého je obec vlastníkem, což je komunikace 
Sadová, byla zřízena el. přípojka. Ze zákona vzniká nárok ČEZu na uzavření věcného břemene k této 
přípojce. Předsedající navrhuje schválení předložené smlouvy o věcném břemeni. Před hlasováním 
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo. Předsedající dala hlasovat o návrhu schválit uzavření této smlouvy.  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nová Ves pod Pleší schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. IV-12-6029283/1 s ČEZ Distribuce, a.s. 

Výsledek hlasování - Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č.  6-6/2022 bylo jednomyslně schváleno. 

7.  Rozpočtové opatření č. 4/2022 
 
Předsedající uvedla, že zastupitelé byli seznámeni s Rozpočtovým opatřením č. 4/2022. Je zde změna 
v příjmech obce, kdy jde o zvýšení příjmu z DPH. Na výdajové straně obce je největší položkou platba 
za investiční akci veřejného osvětlení v obci a další velkou částkou je odchodné zastupitelům kteří 
skončili po volbách a drobné změny v rámci závazných ukazatelů. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko, žádné stanovisko sděleno nebylo a 
předsedající přistoupila k hlasování.  

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nová Ves pod Pleší schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2022. 

Výsledek hlasování - Pro:  7  Proti:   0 Zdržel se:  0 

Usnesení č.  7-6/2022 bylo jednomyslně schváleno. 

8.  Žádost pana B. Bartoše – výjimka ze zákazu používání zábavní pyrotechniky v katastru 
obce v období od 31. 12. od 22:00 do 1. 1. 01:00 hodin každého roku 

 
Předsedající stručně seznámila zastupitele i přítomné s žádostí pana B. Bartoše, který požádal o 
výjimku z obecně závazné vyhlášky týkající se zákazu používání zábavné pyrotechniky v katastru obce 
Nová Ves pod Pleší, a to v období od 31.12. od 22:00 do 1.1 01:00 hodin každého roku. K tomuto bodu 
otevřela předsedající diskuzi, aby se přítomní mohli vyjádřit. Pan B.B. očekává stanovisko zastupitelstva 
k této vyhlášce, kdy uvedl, že tato vyhláška není dodržovaná a myslí si, že úřad není schopen jak 
technicky, tak i personálně toto dodržování zajistit. Dále uvedl jako příklad, že některá okolní města či 
obce se k tomuto vracejí jako ke komunitní věci. Ve věci bezpečnosti uvedl, že se po léta nic nestalo a 
bezpečnost by se měla přesunout do roviny preventivní, aby občané byli poučeni, jak se zábavní 
pyrotechnikou zacházet. Vyhlášku považuje jako občan za nenaplnitelnou i nesmyslnou, a proto toto 
téma otevřel s tím, že to co se lidem zakáže, běžně porušují.  
K tomuto tématu se rozproudila kultivovaná debata ve smyslu, že v obci na tuto věc mají lidé různé 
názory. Skupina obyvatel má zábavní pyrotechniku v oblibě, nicméně značná část občanů s tímto 



zásadně nesouhlasí, a to zejména s ohledem na bezpečnost, hlučnost, následný nepořádek v obci, kdy 
se volně přístupné plochy i obecní pozemky měnily na odpaliště různých rachejtlí. Zábavní pyrotechniku 
v tomto rozsahu velmi špatně snášejí jak děti, tak i zvířectvo. Pan Ladislav Petrák upřesnil, že se 
nejedná o absolutní zákaz, kdy je ohňostroj částečně umožněn, ale v nezastavěné části obce. Různí 
občané uvedli, že po přijetí této vyhlášky se rozsah používání zábavní pyrotechniky zmenšil a situace 
v obci je v tomto směru lepši. Ing. J.H. uvedl, že příslušná vyhláška byla veřejně řádně projednána, 
diskutována i vyvěšena a nikdo proti ní žádné námitky nevznesl. Pokud někdo vyloženě chce zábavní 
pyrotechniku odpalovat, má možnost toto udělat 100 m od obydlené oblasti. Předsedající uvedla, že je 
moc ráda, že tato vyhláška je již schválená, protože je toho názoru, že jde především o „morální korektiv“ 
pro lidi, ve chvíli, kdy je něco zakázáno tak velká většina to nebude porušovat. To že se to porušuje je 
fakt, jsou lidé, kteří budou porušovat cokoliv, kdykoliv. Ve sbírce zákonů je velké množství zákonů které 
jsou nevymahatelné, ale přesto je dodržujeme. Předsedající hovořila především za matky malých dětí, 
které pláčou, bojí se a zopakovala, že je dobře že tuto vyhlášku máme. Ing. J. H a taktéž Mgr. Jiří Hájek 
uvedli, že je to o úrovni občanské odpovědnosti, přijatá vyhláška kultivuje veřejné prostředí a o to 
bychom se měli pořád snažit, jít dopředu a nevracet se někam zpátky. Odpovědnost každého člověka 
je bohužel ovlivněna i množstvím požitého alkoholu a dá se očekávat, že se stane nějaká nehoda, což 
se může stát i při profesionálním ohňostroji. Taktéž potvrdili nepořádek po pyrotechnice. Mgr. Tomáš 
Moldřík závěrem debatu odlehčil a poděkoval bývalému zastupitelstvu za přijetí diskutované vyhlášky 
s tím, že byl dříve také vášnivým střelcem pyrotechniky, ale nyní ušetří při dodržování vyhlášky spoustu 
peněz.  
Předsedající poděkovala za plodnou debatu k námětu a navrhla, aby dotčená vyhláška nebyla měněna 
a dala o tomto svém návrhu hlasovat.   

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nová Ves pod Pleší neschválilo žádost pana B. Bartoše – výjimka ze zákazu 
používání zábavní pyrotechniky v katastru obce v období od 31. 12. od 22:00 do 1. 1. 01:00 hodin 
každého roku. 

Výsledek hlasování - Pro:   7 Proti:   0   Zdržel se: 0 

Usnesení č.  8-6/2022 bylo jednomyslně schváleno. 

9. Různé 
 

 Informace o průběhu přípravného jednání ve věci rozporu při přípravě ÚP (vymezení 
ložiska nevyhrazeného nerostu a potencionální těžby v území) 
 

Předsedající informovala přítomné, že proběhlo jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj týkající se 
rozporu při přípravě našeho územního plánu, kterého se předsedající zúčastnila jako zastupitelka 
pověřená k územnímu plánování. Jde o záměr těžby kamene za Závistí. Závěr tohoto jednání prozatím 
neznáme, protože samospráva, zástupci z Dobříše a zástupci Středočeského kraje jsme se mohli 
zúčastnit pouze přípravné fáze tohoto jednání. Druhá část jednání byla určena pouze zástupcům 
dotčených ministerstev. Nemáme žádné písemné potvrzení, jak toto jednání dopadlo.  
Jde o to, že k návrhu našeho územního plánu byla vydána dvě stanoviska, která jsou v rozporu. Jedním 
je stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu a druhé je stanovisko MěÚ Dobříš, přičemž MPO 
požaduje, aby bylo zřejmé, že v ploše ložiska je těžba nerostných surovin přípustná. MěÚ Dobříš s tímto 
návrhem nesouhlasí. K řešení tohoto rozporu je příslušný nejbližší společný nadřízený správní orgán. 
Vzhledem k tomu, že žádný takový orgán není, řeší tento rozpor Ministerstvo pro místní rozvoj jako 
ústřední orgán pro územní plánování. Na tomto jednání byli přítomni také zástupci Ministerstva životního 
prostředí (za ochranu životního prostředí) a Ministerstva zemědělství (za ochranu lesů). Na širokém 
plénu cca 20 lidí, zaznělo, že toto rozhodnutí v naší věci by mělo být určující pro všechny ostatní 
podobné území. Proto je na to z pohledu MMR kladen důraz, chtějí slyšet všechny názory. To, co 
zaznělo v průběhu přípravného jednání, u kterého byla předsedající přítomná, bylo pro nás víceméně 
pozitivní. Zástupci MMR, MŽP a MZe vyslovili názor, že MPO neosvědčilo veřejný zájem na tom, aby 
jeho stanovisko bylo prosazeno. To znamená, že ve chvíli, kdy máme proti sobě ochranu lesa a ochranu 
životního prostředí jako jeden veřejný zájem a proti tomu je veřejný zájem který MPO nesvědčilo, tak se 
může stát, že zvítězí veřejný zájem životního prostředí. Výsledek písemně nemáme, po obdržení ho 
zveřejníme.  
Předsedající vyzvala přítomné k případným dotazům. Žádné připomínky nebo dotazy nezazněly.  
 
 



 Aktuality z úřadu  
 
 

- Předsedající informovala přítomné o skutečnosti, že paní V.H. se rozhodla po 20 letech ukončit 
pracovní poměr na obci. Bylo vypsáno veřejné výběrové řízení na její pozici, výběrové řízení 
úspěšné nebylo, takže bylo zrušeno. Účetní služby pro obec bude od nového roku vykonávat 
externí subjekt. 
 

- Dalším bodem bylo poskytování právních služeb. Po vzájemné dohodě dojde k 31. 12. 2022 
k ukončení spolupráce s právním zástupcem, která obec stála měsíčně 12.500 Kč bez DHP. 
Obec si zřídila za 12.000 Kč bez DPH ročně přístup do právního informačního systému a tím 
dojde i k úspoře v příštích letech. 
 

- Minulý týden proběhlo jednání na Svazu obcí Mníšeckého regionu, kterého se zúčastnila 
předsedající společně s panem místostarostou Miloslavem Fouknerem, významně se řešila 
kapacita škol. Byla sdělena příslušná čísla s tím, že i naše obec má nedostatečnou kapacitu 
školy a nemůže poskytnout žádné místo pro děti z obcí ze svazku.  
 

K této věci vznesl dotaz pan T.K., zda je nějaký posun či změna v možném rozšíření školy na 2 stupeň. 
Předsedající uvedla, že tuto věc diskutujeme, jsme si vědomi vážnosti problému a chceme jej řešit. 
Zastupitelé jsou nakloněni možnosti dostavět 2 stupeň školy, bude záležet zda na to obec sežene 
peníze.  
 
10. Volba předsedy stavební komise 
 

Předsedající sdělila přítomným, že z důvodu rezignace Mgr. I. K. na člena a předsedu stavební komise, 
je potřeba zvolit nového předsedu. Předsedu navrhla zvolit ze stávajících členů stavební komise. Do 
funkce předsedy stavební komise navrhla dlouholetého člena Ing. Radka Červa. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Padl 
dotaz na Ing. Radka Červa zda chce být zvolen, pan Červ potvrdil slovy „určitě“. Dále uvedl, že před 
zasedáním OZ měli schůzku stavební komise, na které se členové takto mezi sebou dohodli.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nová Ves pod Pleší zvolilo předsedou stavební komise Ing. Radka Červa. 

Výsledek hlasování - Pro:   7 Proti:   0   Zdržel se: 0 

Usnesení č.  9-6/2022 bylo jednomyslně schváleno. 

 

11. Schválení uzavření smlouvy o dodávce energií se společností EP ENERGY TRADING, a.s. 
 

Předsedající uvedla, že byla pověřena na minulém zastupitelstvu k jednání s energetickými 
společnostmi. Nabídka od Pražské plynárenské a. s. byla méně výhodná než ostatní nabídky. Proto tuto 
nabídku již dále neuvažovala jako možnou. ČEZ a. s. obci nerezervoval potřebnou kapacitu a tudíž z 
tohoto důvodu navrhuje uzavření smlouvy o dodávce energií na příští rok se společností EP ENERGY 
TRADING, a.s.  
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dala hlasovat o návrhu schválit uzavření smlouvy o dodávce 
energií.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Nová Ves pod Pleší schválilo uzavření smlouvy o dodávce energií se 
společností EP ENERGY TRADING, a.s. na rok 2023.  

Výsledek hlasování - Pro:   7 Proti:   0   Zdržel se: 0 

Usnesení č.  10-6/2022 bylo jednomyslně schváleno. 

 



12. Diskuze 
 

Předsedající otevřela diskuzi. Padl dotaz ohledně smlouvy o udržování místních komunikací. Bylo 
sděleno, že obec má smlouvu s panem Dvořákem. Současně pan Miloslav Foukner uvedl, že se dnes 
vyskytly nějaké technické problémy, které se vyřešily a údržba v obci bude nadále prováděna (posyp, 
úklid). Není v možnostech obce zajistit „pohotovost“ při každém sněžení, úklid je prováděn systematicky 
a postupně. Představitelé obce s poskytovatelem údržby komunikací operativně komunikují, pokud 
trvale sněží, je potřeba zvážit časovou posloupnost údržby komunikací, prioritně se uklízí hlavní 
komunikace, následně ty vedlejší. Tato údržba je finančně náročná, je potřeba postupovat uvážlivě i 
smysluplně jak uvedl Ing. J.H, jelikož nejde o levnou záležitost. Další dotaz se týkal městské policie, 
zatím není dořešeno. Nový Knín má v této věci zastupitelstvo 14. 12. 2022, výsledek dosud neznáme. 
Pan B.B. podotkl, že má od městské policie informaci, že končí.  

Rovněž padl dotaz, zda obec plánuje rozšíření kontejnerů na odpad, které jsou nyní nedostatečné. 
Předsedající potvrdila že toto je v plánu a souvisí to také s plánovanou výstavbou „odpadových hnízd“, 
ale je to zatím předmětem jednání. Obec se problematikou odpadů jako takových bude zabývat, bylo to 
i ve volebních programech. Budou se řešit i platby za odpady, cílem je stanovit spravedlivé poplatky pro 
všechny skupiny obyvatel. Na dotaz kde jsou jednotlivé kontejnery umístěny reagoval Ing. J. H . s tím, 
že je to uvedeno v příslušné vyhlášce. Bylo zmíněno, že kontejnery na odpad jsou nedostatečné, 
především kvůli zásilkovým papírovým obalům. Okolo kontejnerů bývá nepořádek, lidé ukládají odpad i 
vedle kontejnerů, jelikož jsou kontejnery zaplněné a je zde ukládán i jiný odpad, který sem nepatří. Je 
to také o již zmíněné odpovědnosti lidí, jak s odpady nakládají. Taktéž bylo řečeno, že zvýšení počtu 
kontejnerů se promítne do plateb občanů za odpady. Byla diskutována i možnost lisu na papír, který 
některé obce mají, problémem je obsluha, kapacita prostoru na skladování atd.  

Pan T.K. vznesl dotaz, jak to vypadá se sokolovnou a dětským autobusem. Mgr. Tomáš Moldřík uvedl, 
že je to i o těch prioritách a nelze za 2 měsíce vyřešit vše. Využívat sokolovnu v zimních měsících je 
problém, jelikož jen vytopení objektu je drahou záležitostí. Zajistit, aby sokolovna nechátrala bude 
dlouhodobou záležitostí a je majetkem Sokola. Pan Jan Petrák zmínil, že jsou úvahy o tom, aby Sokol 
převedl objekt do vlastnictví obce a obec se následně o objekt postarala. Názor členů Sokola je, aby 
zůstal v majetku Sokola, protože již převedli hřiště i kabiny a nic dalšího v majetku Sokola není. 
Sokolovnu převést nechtějí, protože by jim pak nic nezůstalo a nebudou mít „žádné páky“. Sokol bude 
se hledat s obcí společné řešení. Rodiče dětí mají zájem o to, aby v sokolovně byly i další kroužky a 
pan Jan Petrák uvedl, že to Sokol rád podpoří, ale že to nemá kdo dělat. Bylo řečeno, že v minulosti již 
byly tyto pokusy, ale většinou kroužek tak do půl roku skončil.  

Padl také dotaz k tomu, zda budou okolní obce přispívat na to, že děti z obce chodí Nové Vsi pod Pleší 
na fotbal. Předsedající potvrdila, že i takový návrh byl diskutován. Paní A.S. se zeptala, jak to tedy 
s fotbalem bude, že děti v družině říkají, že fotbal možná skončí. Předsedající zopakovala, že vždy 
veřejně prohlašovala že fotbal v obci podpoří. Předsedající uvedla, že je potřeba sport v obci udržet a 
podporuje především sportování dětí. Myslí si, že zastupitelé našli společnou cestu jak financování 
zajistit, a věří, že všechny strany jsou spokojeny. Pan Jan Petrák potvrdil, že to dalo hodně práce a 
spokojenost bude. Občan z Kytína vyzvedl práci pana Jana i Ladislava Petráka, že je to unikátní, kam 
fotbal pro děti v obci pozvedli. K otázce financí uvedl, že kdyby se měly proplácet všechny tréninky, 
víkendy, cestovní náklady, starání se o hřiště atd., tak by to byly násobky dnešních nákladů. 
Předsedající uvedla že to chápe, nicméně zastupitelstvo má zodpovědnost za obecní rozpočet, se 
kterým musí pracovat a zajistit všechny služby pro občany. Mgr. Tomáš Moldřík k tomuto tématu uvedl, 
že zastupitelé se snažili z pohledu obecního rozpočtu najít i nějaké další zdroje, které by obci pomohly, 
protože nikdo ze zastupitelů nechce, aby fotbal v obci skončil. Cca 20 % trénovaných dětí není z Nové 
Vsi pod Pleší, proto návrh na financování z okolních obcí. Kytínský občan zmínil, že u nich v obci se to 
řešilo u kroužku cenou pro kytínské děti a vyšší cenou pro děti odjinud. Mgr. Tomáš Moldřík sdělil, že 
někteří zastupitelé u nás mají stejný názor. Předsedající doplnila, že toto je spíše podnět pro TJ Sokol. 
Zazněl podnět Ing. P. D. na zkušenosti z jiných sokolských obcí, získávání financí na rekonstrukce 
objektů. Uvedl příklad obce, kde je sokolovna kompletně zrekonstruována z dotací včetně sportovního 
i společenského sálu a nabídl předsedovi Sokola zprostředkování kontaktu k výměně zkušeností. Mgr. 
Tomáš Moldřík podotkl, že je v zásadě jedno komu sokolovna patří, ale podstatné je najít ideální cestu 
jak zajistit peníze na to, aby se objekt dal rekonstruovat a mohl být využíván multifunkčně.  

V závěru diskuze se paní A. S. zeptala na „loga obce“ které jsou uveřejněna na facebooku obce a 
dotazovala se, proč se nyní zrovna řeší loga když jsou dle jejího názoru podstatnější věci k řešení. Mgr. 



Tomáš Moldřík upřesnil, že je to víceméně jeho osobní aktivita, kterou dělá ve svém volném čase a 
mimo to se zabývá intenzivně i dopravou v obci. Paní A. S. poukázala na to, že máme znak obce 
s historií a přišlo ji zvláštní, že se řeší logo. Bylo zopakováno, že navrhovaná loga by mohla pomoci 
v propagaci naší obce.  

Poté už nebyly žádné příspěvky do diskuze.  

 

13.  Závěr 
 

Předsedající poděkovala všem za účast, popřála hodně zdraví i veselé Vánoce a ukončila zasedání 
zastupitelstva ve 20:24 hodin.  

  



 

* * * 

Usnesení č. 6/2022 ze zasedání zastupitelstva 

Obce Nová Ves pod Pleší, konaného dne 12. 12. 2022 

 

 

Usnesení č. 1 – 6/2022:  
 
Zastupitelstvo obce Nová Ves pod Pleší schválilo zapisovatelkou zasedání Mgr. Šárku Šimrovou 
a ověřovateli zápisu Mgr. Tomáše Moldříka a pana Jana Petráka.  
 
Usnesení č. 2 – 6/2022:  
 
Zastupitelstvo obce Nová Ves pod Pleší schválilo program zasedání.  
 

Usnesení č. 3 – 6/2022:p 

Zastupitelstvo obce Nová Ves pod Pleší schválilo pravidla rozpočtového provizoria. 

  

Usnesení č. 4 –6/2022:  
 

Zastupitelstvo obce Nová Ves pod Pleší schválilo účtování vodného a stočného v roce 2023 formou 

dvousložkové ceny s poměrem pevné a variabilní složky 13,8 %. 

 
Usnesení č. 5 – 6/2022:  

 

Zastupitelstvo obce Nová Ves pod Pleší schválilo cenu vodného a stočného na rok 2023 ve výši 

vodné - pevná složka 694 Kč bez DPH ročně a variabilní složka 42,5 Kč bez DPH za m3, stočné – 

pevná složka 516 Kč bez DPH a 31,74 Kč bez DPH m3 variabilní složka, a ve výši 38,75 Kč za m3 

pro Malou Hraštici. 
 
Usnesení č. 6 – 6/2022:  
 
Zastupitelstvo obce Nová Ves pod Pleší schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-6029283/1 s ČEZ Distribuce, a.s. 

 
Usnesení č. 7 – 6/2022:  
 

Zastupitelstvo obce Nová Ves pod Pleší schválilo  Rozpočtové opatření č. 4/2022. 

 
Usnesení č. 8 – 6/2022:  
 
Zastupitelstvo obce Nová Ves pod Pleší neschválilo žádost pana B. Bartoše – výjimka ze zákazu 
používání zábavní pyrotechniky v katastru obce v období od 31. 12. od 22:00 do 1. 1. 01:00 hodin 
každého roku. 
 

 
Usnesení č. 9 – 6/2022:  
 
Zastupitelstvo obce Nová Ves pod Pleší schválilo předsedou stavební komise Ing. Radka Červa. 
 



 
Usnesení č. 10 – 6/2022:  
 
Zastupitelstvo obce Nová Ves pod Pleší schválilo uzavření smlouvy o dodávce energií se 
společností EP ENERGY TRADING, a.s. na rok 2023.  

 

 
 

V Nové Vsi pod Pleší dne 12. 12. 2022 
 
 
 
Zapsala:  Mgr. Šárka Šimrová 
 
 
 
 

 
 

Ověřovatelé zápisu:     
 
 
 
 
 
 
………………………………………………     …………………………………………..             
                  Mgr. Tomáš Moldřík                                                                       Jan Petrák 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………   …………………………………………… 
Starostka: Mgr. Veronika Kupčíková    místostarosta: Miloslav Foukner 

 
 
 
 
 
 
 
 

Razítko obce 
 
 
 
 
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
2) Pravidla rozpočtového provizoria 
3) Zveřejněná informace o konání  zasedání  

 
 

* * * 


