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Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples konaného dne 25.1.2023 

 

Začátek jednání: 18:00 

Konec jednání: 18:40 

Místo jednání: Klubovna u tenisových kurtů v Novém Plese 

  

Přítomni: Martin Slezák, Renata Linková, Ing. Jaroslav Mrázek, Mgr. Veronika Kaiserová, Ing. Richard 

Šrámek ml. 

Přítomno zastupitelů ze 7. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Vladimíra Poláková, Renata Linková 

  

  

Návrh programu jednání v souladu s pozvánkou:   

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů, zapisovatele zápisu a schválení programu jednání  
3. Stanovení stočného v roce 2023 
4. Dodatek č.2 Smlouvy příkazní s Ing. Bohuslavem Koubou 
5. Rozpočtové opatření č.1/2023 
6. Vlajka pro Tibet – žádost o připojení se ke kampani 
7. Různé, diskuze 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 18.1.2023              
 

 

     

  

1. Starosta Martin Slezák (dále jako „předsedající“) 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 7. z celkového počtu 

7. zastupitelů. 

       Zasedání je tedy usnášeníschopné.  Prezenční listina zastupitelů a hostů je přílohou č.1 tohoto zápisu.  

ZO bere na vědomí zahájení zasedání 

 

Obec Nový Ples 
  

      
Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř 

  

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

                                                     724   180   090   
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2. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání 

Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu paní Vladimíru Polákovou a paní Renatu Linkovou 

Zapisovatele pana Ing. Jaroslava Mrázka 

       Program jednání: 

Předsedající seznámil přítomné s programem jednání v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední 

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

Žádné návrhy k doplnění programu jednání nebyly vzneseny.  

 

Návrh usnesení č.1/3/2023: ZO schvaluje program jednání v souladu se zveřejněnou pozvánkou.                                                                 

Zapisovatele pana Ing. Jaroslava Mrázka a ověřovatele paní Vladimíru Polákovou a paní Renatu 

Linkovou 

       Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se:  

       Usnesení bylo schváleno. 

       

3. Stanovení stočného v roce 2023 

Předsedající seznámil přítomné s kalkulací stočného na rok 2023, na základě dodaných účetních 
podkladů, vypracovanou panem Ing. Bohuslavem Koubou. Cena stanovená v kalkulaci je 58,24 Kč/m3. 

       Tato cena bude platná od 1.2.2023. Ke kalkulaci nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. 
       Kalkulace stočného je přílohou č.2 tohoto zápisu. 
        
       Návrh snesení č.2/3/2023: ZO schvaluje pro rok 2023 v obci Nový Ples výši stočného 58,24 Kč/m3. 

 
       Pro: 7     Proti: 0    Zdržel se: 0 
       Usnesení bylo schváleno. 
 
 
4. Dodatek č.2 Smlouvy příkazní s panem Ing. Bohuslavem Koubou 

Předsedající seznámil přítomné se zněním Dodatku č.2 Smlouvy příkazní s panem Ing. Bohuslavem 
Koubou, jejímž předmětem je skutečnost, že pan Ing. Bohuslav Kouba přestal být plátcem DPH od 
nového roku 2023. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. Ke znění smlouvy nebyly vzneseny 
žádné připomínky. Dodatek č.2 Smlouvy příkazní je přílohou č.3 tohoto zápisu. 
 
Návrh usnesení č.3/3/2023: ZO schvaluje Dodatek č.2 Smlouvy příkazní s panem Ing. Bohuslavem 
Koubou 
 
Pro: 7      Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 

5. Rozpočtové opatření č.1/2023 
Předsedající seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č.12/2022 v pravomoci starosty a 
rozpočtovým opatřením č.1/2023 
Rozpočtová opatření je přílohou č.4 tohoto zápisu. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č.12/2022 
Návrh usnesení č.4/3/2023: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2023 
  
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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Usnesení bylo schváleno. 
 

6. Vlajka pro Tibet – žádost o projednání k připojení se ke kampani 
Předsedající informoval přítomné o došlé žádosti spolku Lungta ze dne 11.1.2023 o projednání 
připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Zapojení se týká vyvěšení tibetské vlajky dne 
10. 3. 2023 na budově obecního úřadu jako vyjádření symbolické podpory tibetskému národu. 
Předsedající otevřel rozpravu k tomuto bodu. Zastupitelé vyjádřili nesouhlasné stanovisko k připojení 
se ke kampani. 
 
Návrh usnesení č.5/3/2023: ZO schvaluje nepřipojení se ke kampani Vlajka pro Tibet. 
 
Pro: 7     Proti: 0      Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 

7. Různé, diskuze: 
Starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na uskutečnění Tříkrálové sbírky, ve které se vybralo celkem 
42 694,-Kč, což je o 24 949,- Kč více než v loňském roce a zároveň poděkoval občanům, kteří přispěli. 
Starosta informoval o provedené výměně světel na veřejném osvětlení. Výměna výbojek za led 
svítidla. 
Úsekové měření – dle informací z Města Jaroměř – probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. 
Pohostinství – zhotovena vodovodní přípojka + položení kabelového vedení pro budoucí připojení 
ovládání veřejného rozhlasu a osvětlení. 
Stavební povolení na rekonstrukci bývalého Pohostinství – očekáváme na vydání stavebním úřadem. 
Územní plán obce – po vyhotovení čistopisů panem arch. Ing. Milanem Vojtěchem dojde k projednání 
na příštím veřejném zasedání. Termín bude ještě upřesněn.  

 

 
 
 
 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 30.1.2023 

 

  

Zapisovatel: ……………………………………………………………. 

  

Ověřovatelé:  

1. ……………………………………………………. dne ………………………  

  

2. ………………………………………………………. dne ………………………  

  

Starosta obce:  

                       Martin Slezák ……………….……………..……………………………….dne ………………………  
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 Přílohy:  

1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva a hostů. 

2. Kalkulace stočného pro rok 2023 
3. Dodatek č.2 Smlouvy příkazní s Ing. Bohuslavem Koubou 

4. Rozpočtové opatření  č.12/2022 a č.1/2023 

 


