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Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples konaného dne 24.2. 2022 

 

Začátek jednání:  18:10 

Konec jednání:  19:40 

Místo jednání: Klubovna u tenisových kurtů v Novém Plese 

  

Přítomni: Martin Slezák, Renata Linková, Jaroslav Mrázek, Tereza Martinová, Ilona Součková, 

                   Jitka Jarkovská 

Přítomno 6. zastupitelů ze 7. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Ověřovatelé zápisu: Ilona Součková, Renata Linková 

  

  

Návrh programu jednání v souladu s pozvánkou:   

 1. Zahájení zasedání 

2. Určení ověřovatelů, zapisovatele zápisu a schválení programu jednání 

3. Kalkulace stočného pro rok 2022 
 
4. Dodatek k smlouvě o dílo s M-Plus CZ, s.r.o.  
 
5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních   
knihovnických služeb č.1/2022 s Městskou knihovnou Jaroměř 
 
6. Změna dodavatele elektrické energie 
 
7. Ceny za svoz komunálního odpadu od 1.1.2022 Marius Pedersen a.s. 
 
8. Dohoda o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby s Marius Pedersen a.s. 
 
9. Rozpočtové opatření č.1/2022 
 
10. Zadávací řízení na dodávku komunálního traktoru včetně příslušenství 
 
11. Různé, diskuze 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 17.2.2022              Sejmuto: 25.2.2022 

Obec Nový Ples 
  

      
Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř 

  

IČO: 00272892                                              e - mail: novy.ples@cbox.cz   

                                                     724   180   090   
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1. Starosta Martin Slezák zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že pozvánka na dnešní 

zasedání byla řádně zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a zároveň zveřejněna způsobem 

umožňující dálkový přístup. Program jednání byl projednán společně se zastupiteli předem na 

pracovní schůzce. Zasedání bylo svoláno tak, aby se dle zákona č.128/2006 Sb., o obcích, sešlo 

minimálně jednou za tři měsíce. Počet přítomných zastupitelů je 6. z celkového počtu 7. zastupitelů. 

Pan Ivan Guman se omluvil z účasti na zasedání.  Zasedání je tedy usnášeníschopné.   

ZO bere na vědomí zahájení zasedání 

 

2. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání 

Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu paní Ilonu Součkovou a paní Renatu Linkovou, jako 

zapisovatele paní Terezu Martinovou 

       Program jednání: 

Starosta seznámil přítomné s programem jednání v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce 

a vyzval přítomné zastupitele k případnému návrhu na doplnění programu jednání. Nebyly vzneseny 

žádné návrhy k doplnění programu jednání. 

 

Usnesení č.1/19/2022: ZO schvaluje program jednání v souladu zveřejněnou pozvánkou. Jako 

zapisovatele paní Terezu Martinovou a ověřovatele paní Ilonu Součkovou a paní Renatu Linkovou. 

 

       Pro: 6   Proti: 0      Zdržel se: 0 
 
      
 
3. Kalkulace stočného pro rok 2022 

Starosta seznámil přítomné s kalkulací stočného pro rok 2022, kterou vypracoval pan Ing. Kouba. Cena 
stočného pro rok 2022 je stanovena ve stejné výši, jako v předešlém roce, tedy 58,24 Kč/m3.  
 
Usnesení č.2/19/2022: ZO schvaluje výši stočného pro rok 2022 dle kalkulace ve výši 58,24 Kč/m3 
 

       Pro: 6    Proti: 0    Zdržel se: 0 
 
4. Dodatek ke smlouvě o dílo s M-Plus CZ, s.r.o. 

Starosta předložil přítomným dodatek smlouvy s firmou M-Plus CZ, s.r.o. Stanovice. Předmětem 
dodatku smlouvy jsou vícepráce vzniklé při stavbě prodloužení veřejného vodovodu na p.č. 141/2 
v Novém Plese. Vícepráce se týkají pořízení nového hydrantu, ten původní netěsnil a nebylo ho možné 
použít. Dále došlo k předláždění části propadlého chodníku. Celková cena spojená s vícepracemi je 
stanovena v celkové ceně 86 150,- Kč s DPH. K dodatku smlouvy nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Usnesení č.3/19/2022: ZO schvaluje dodatek ke smlouvě s firmou M-Plus CZ, s.r.o. Stanovice 
 
Pro: 6        Proti: 0    Zdržel se: 0 
 

5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci 
regionálních knihovnických služeb č.1/2022 s Městskou knihovnou Jaroměř 
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Starosta seznámil přítomné se zněním veřejnoprávní smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace na nákup knih do výměnných fondů. Zastupitelstvo se shodlo na výši 
příspěvku 3000,- Kč. 
 
 
Usnesení č.4/19/2022: ZO schvaluje částku 3000,- Kč na nákup knih do výměnných fondů v rámci 
regionálních knihovnických služeb a pověřuje starostu k podpisu veřejnoprávní smlouvy 
  
Pro: 6    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

6. Změna dodavatele elektrické energie 
Starosta seznámil přítomné s došlým dopisem, ve kterém současný dodavatel elektrické energie firma 
Vemex Energie a.s. oznámil skokové zvýšení cen s účinností od 10. ledna 2022 pro všechny odběrná 
místa. Dle §11 energetického zákona má obec možnost odstoupit do 3. měsíců od smlouvy. Na 
základě nově předložené cenové nabídce stávajícího dodavatele elektrické energie starosta doporučil 
odstoupit od smlouvy s firmou Vemex Energie a.s. Po průzkumu trhu dodavatelů energií starosta 
předložil zastupitelům nabídku firmy ČEZ a.s. s různými variantami fixace ceny elektrické energie. 
První varianta je s fixací na 1 rok, druhá varianta je s fixací na 2 roky, třetí varianta se týká fixace cen 
na 3 roky.  Vzhledem k nepředvídatelné situaci na trhu s energiemi se zastupitelé shodli pro variantu    
s fixací cen energie na 2 roky. Cenová nabídka je přílohou č.2 tohoto zápisu. 
 
Usnesení č.5a/19/2022: ZO schvaluje odstoupení od smlouvy dle §11 energetického zákona s firmou 
Vemex Energie a.s.  
 
Pro: 6   Proti: 0      Zdržel se: 0 
 
Usnesení č.5b/19/2022: ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou ČEZ a.s. na dodávku elektrické 
energie na odběrná místa vedená na Obec Nový Ples ve variantě s fixací na 2 roky dle předložené 
cenové nabídky. 
 
Pro: 6     Proti: 0    Zdržel se: 0 
 

7. Ceny za svoz komunálního odpadu od 1.1.2022 
Starosta seznámil přítomné s ceníkem firmy Marius Pedersen a.s. za svoz komunálních odpadů, svoz 
separovaného odpadu, nebezpečného odpadu a objemného odpadu, kterou firma zajišťuje pro obec.  
Zastupitelé byli s ceníkem seznámeni a berou ho na vědomí. 
Z projednávaného bodu nevzniklo žádné usnesení. 
 

8. Dohoda o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby s Marius Pedersen a.s. 
Starosta informoval přítomné se zněním dohody o poskytnutí jednorázové slevy, která se týká 
poskytnutí slevy z ceny za služby ve výši 950 Kč/t bez DPH x množství separovaného papíru v důsledku 
vzrůstu cen papíru na trhu druhotných surovin. Ke znění dohody nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

Usnesení č.6/19/2022: ZO schvaluje Dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby s Marius 
Pedersen a.s. 

Pro: 6    Proti: 0   Zdržel se: 0 
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9. Rozpočtové opatření č.1/2022 
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením. K rozpočtovému opatření nebyly vzneseny 
připomínky. Rozpočtové opatření je přílohou č.3 tohoto zasedání.  
 
Usnesení č.7/19/2022: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3/2020 
 
Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

10. Zadávací řízení na dodávku komunálního traktoru včetně příslušenství 
Starosta seznámil přítomné se záměrem nákupu nového komunálního traktoru včetně příslušenství 
pro obec Nový Ples. S nákupem nové techniky bylo počítáno v rámci schvalování rozpočtu na rok 
2022. Na základě potřeb obce byly stanoveny kritéria a technické parametry, které by měl nový 
traktor splňovat. Byla vypracována zadávací dokumentace, technické podmínky a krycí list nabídky. 
Zastupitelé byli seznámeni s technickými podmínkami a zadávací dokumentací. Zadávací dokumentace 
je přílohou č.4 tohoto zápisu. 
 
 Usnesení č.8/19/2022: ZO schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
pořízení nového komunálního traktoru včetně příslušenství. 

 
 Pro: 6    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

11. Různé, Diskuze 
Starosta informoval přítomné o proběhlé Tříkrálové sbírce na území obce, při které se vybralo 
krásných 17 745,- Kč. Zároveň poděkoval přítomným osobám, manželům P. a paní V. za uskutečnění 
této dobročinné akce. 
Starosta informoval přítomné o opravě zvoničky, kterou provedla firma Elkov z Jaroměře za částku 
23 958,- Kč. Firma Elkov zároveň provedla opravu vstupních kovových vrat u budovy bývalého 
pohostinství za částku 33 880,- Kč. 
Starosta dále informoval o podaných žádostech o dotaci. První žádost byla podána na SFDI na chodník 
na parcele č. 275. Druhá žádost o dotaci byla podána na dotační portál KHK, program obnovy venkova 
na vybavení nové obecní knihovny. 
Starosta informoval o letním kině, které se plánuje na datum 1.7. 
V diskuzi se přihlásil o slovo pan F., při kterém vyslovil nespokojenost se současným stavem ve 
sportovním areálu: 

- Stavba, fotbalové hřiště, plot byly vytvořeny svépomocí, bez náhrady mzdy 

- Pan F. si stěžuje, na to, že jsou vyjeté koleje v trávnatém hřišti, že jezdí auta na asfaltové 

dětské hřiště, že nejde zavírat příjezdová brána, že je lesní porost v neudržovaném stavu a 

zasahuje do oplocení areálu.  

- Má obavy, že v budoucnu může dojít k poničení plotu, popřípadě k poničení aut, která podél 

plotu parkují na vyznačeném parkovišti. 

- Návrhy na řešení: Domluví se brigáda a vlastními silami odstraníme dřeviny, které zasahují do 

plotu a vymezí se prostor, kam auta mohou zajíždět  

- Pan F. dále upozornil na nejmenované vandaly, kteří ničí majetek Sokola a obce Nový Ples.  

      Pan Š.  vyslovil dotaz, zda by bylo možné čerpat dotaci na solární panely, které by byly umístěny na   

střeše nového obecního úřadu. Starosta konstatoval, že pokud by byla v budoucnosti možnost čerpání   

dotace, obec by ji využila.  
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Zápis byl vyhotoven dne: 25.2.2022 

 

  

Zapisovatel: Tereza Martinová ………………………………………………………………  

  

Ověřovatelé:  

1. Ilona Součková …….………...........................…………… dne ………………………  

  

2. Renata Linková........………………..…………………………… dne ………………………  

  

Starosta obce:  

Martin Slezák ……………….……………..……………………….dne ………………………  

  

Přílohy:  

1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva  

2. Cenová nabídka na dodávku elektrické energie od ČEZ a.s. 

3. Rozpočtové opatření č.1/2022 

4. Zadávací řízení na pořízení nového komunálního traktoru včetně příslušenství 


