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Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples konaného dne 15.2.2023 

 

Začátek jednání: 18:10 

Konec jednání: 18:45 

Místo jednání: Klubovna u tenisových kurtů v Novém Plese 

  

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

Šrámek ml., Vladimíra Poláková, Mgr. Tereza Martinová 

Přítomno zastupitelů ze 7. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Veronika Kaiserová, Vladimíra Poláková 

  

  

Návrh programu jednání v souladu s pozvánkou:   

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů, zapisovatele zápisu a schválení programu jednání  
3. Schválení Územního plánu obce Nový Ples 
4. Komunální fotovoltaika pro malé obce – výzva RES+ č.3/2022 
5. Smlouvy – zpracování žádosti, studie technologického řešení FVE, zastoupení zadavatele – zadávací 
řízení, energetické posouzení FVE 
6. Různé, diskuze 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 8.2.2023             
 

 

     

  

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 Mgr. Veroniku Kaiserovou a paní Vladimíru Polákovou 

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.1/4/2023: ZO schvaluje program jednání v souladu se zveřejněnou pozvánkou.                                                                 

Zapisovatele pana Ing Jaroslava Mrázka a ověřovatele paní Mgr. Veroniku Kaiserovou a paní Vladimíru 

Polákovou 

       Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se:  

       Usnesení bylo schváleno. 

       

3. Schválení Územního plánu obce Nový Ples 

Předsedající předložil přítomným finální verzi Územního plánu obce Nový Ples. Tato verze je 
zveřejněna na webových stránkách obce. Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, 
určuje budoucí využití území obce – co lze na jednotlivých místech stavět. Poslední změna č.1 
územního plánu proběhla 1.9.2003 a změna č.2 územního plánu potom 16.8.2016. Územní plán 
vydává zastupitelstvo obce na základě procesu, který se řídí stavebním zákonem. Proces pořizování 
má několik fází (rozhodnutí zastupitelstva o pořízení územního plánu, návrh zadání a jeho projednání, 
návrh územního plánu a jeho projednání, veřejné projednání návrhu a vydání územního plánu).  
Před námi je závěrečná fáze a to vydání územního plánu. To obnáší projednat a schválit soubor 
usnesení. 
 

       Návrh usnesení č.2/4/2023: Zastupitelstvo obce Nový Ples schvaluje v souladu s ustanovením § 172                                                                                  
odst. 5 správního řádu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek podaných k návrhu Územního 
plánu Nový Ples. 

 
       Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 
       Usnesení bylo schváleno. 
 
 
       Návrh usnesení č.3/4/2023: Zastupitelstvo obce Nový Ples v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 
stavebního   zákona po ověření vyslovuje, že Územní plán Nový Ples není v rozporu s politikou územního 
rozvoje, územním rozvojovým plánem, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem 
řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. 
 
       Pro: 7      Proti: 0       Zdržel se: 0 
       Usnesení bylo schváleno. 
 
 Návrh usnesení č.4/4/2023: Zastupitelstvo obce Nový Ples vydává za použití ustanovení § 43 odst. 4 a 
ustanovení a § 54 odst. 2 stavebního zákona Územní plán Nový Ples. 
 
       Pro: 7    Proti: 0       Zdržel se: 0 
       Usnesení bylo schváleno. 
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4. Komunální fotovoltaika pro malé obce – výzva RES+ č.3/2022 

Předsedající seznámil přítomné s aktuální dotační výzvou SFŽP RES+ č.3/2022, ve které mohou malé 
obce čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy veřejných budov, včetně 
ukládání elektrické energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů. Příjem žádostí je do 
15.3.2023. Fotovoltaické panely by byly použity na veřejné budově č.p. 4 v obci Nový Ples. Vyrobená 
elektrická energie by se spotřebovala na provoz obecního úřadu a veřejného osvětlení.  
 
Návrh usnesení č.5/4/2023: ZO schvaluje podání žádosti na SFŽP modernizačního fondu výzvy RES+ 
č.3/2022 komunální FVE pro malé obce na instalaci nové FVE na veřejné budově č.p.4 v Novém Plese. 
 
Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 

5. Smlouvy – zpracování žádosti, studie technologického řešení FVE, zastoupení zadavatele – zadávací 
řízení, energetické posouzení FVE 
Předsedající seznámil přítomné s akcemi, které jsou potřeba k podání žádosti o dotaci na SFŽP na 
pořízení FVE na veřejných budovách. Termín podání žádosti o dotaci je 15.3.2023 a vzhledem k časové 
a odborné náročnosti doporučuji využit služeb externích poradců.  
1. Návrh smlouvy o zpracování žádosti o dotaci se společností Dotace bez starostí s.r.o. se sídlem 

Vrchlického 678/19 Hradec Králové 
Předmětem smlouvy je zpracování žádosti o poskytnutí dotace z výzvy SFŽP modernizačního 
fondu RES+ č.3/2022, administraci žádosti o dotaci včetně žádosti o platbu a zpracování závěrečné 
zprávy. Zprostředkovatel má právo na úhradu fixní odměny pouze při schválení dotace ve výši 5% 
obdržené dotace. 
Návrh smlouvy je přílohou č.2 tohoto zápisu. 

 
Návrh usnesení č.6/4/2023: ZO schvaluje Smlouvu o zpracování žádosti se společností Dotace bez 
starostí s.r.o. se sídlem Vrchlického 678/19 Hradce Králové o poskytnutí dotace z výzvy SFŽP 
modernizačního fondu RES+ č.3/2022 na pořízení FVE na veřejné budově č.p. 4 v Novém Plese 
  
Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
2. Návrh smlouvy se společností Hexagon Energy s.r.o. se sídlem Evropská 516/10 Praha 6 

Předmětem smlouvy je zpracování studie stavebně technického řešení FVE na veřejné budově  
č.p. 4 v souladu s podmínkami výzvy SFŽP modernizačního fondu RES+ č.3/2022. 
Cena za zpracování studie je 129 900,- Kč včetně DPH. 
Návrh smlouvy je přílohou č.3 tohoto zápisu 
 

       Návrh usnesení č.7/4/2023: ZO schvaluje Smlouvu o dílo s Hexagon Energy s.r.o. se sídlem Evropská 
516/10 Praha 6 na zpracování studie stavebně technického řešení FVE na veřejné budově č.p.4 v Novém 
Plese v souladu s podmínkami výzvy SFŽP modernizačního fondu RES+ č.3/2022. 
 
       Pro:  7      Proti: 0     Zdržel se: 0 
       Usnesení bylo schváleno. 
 



4  

  

 
3. Návrh Smlouvy o zastoupení zadavatele se společností Procurio s.r.o. se sídlem Vrchlického 

678/19 Hradec Králové. 
Předmětem smlouvy zastupování společnosti ve věci provádění úkonů podle zákona č.134/2016 o 
zadávání veřejných zakázek, rozumí se tím provádění úkolů spojených se zadávacím řízením, 
výběrovým řízením v souvislosti s veřejnou zakázkou na pořízení FVE na veřejné budově č.p 4 
v Novém Plese, který je předmětem žádosti o podporu z SFŽP modernizačního fondu RES+ 
č.3/2022. Cena za realizaci těchto služeb dle smlouvy je stanovena na 29 900,- Kč včetně DPH. 
Návrh smlouvy je přílohou č.4 tohoto zápisu. 
   

Návrh usnesení č.8/4/2023: ZO schvaluje Smlouvu o zastoupení zadavatele se společností Procurio 
s.r.o. se sídlem Vrchlického 678/19 Hradec Králové na akci pořízení nové FVE na veřejné budově č.p. 4 
v Novém Plese. 
 
Pro: 7   Proti: 0     Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno: 
 
4. Návrh Smlouvy o dílo se společností Hexagon Audits s.r.o. se sídlem Evropská 516/10 Praha 6. 

Předmětem smlouvy je zpracování odborného posudku dle §4 odst. 3 zákona České národní rady 
č.388/1991 Sb., o Statním fondu životního prostředí ČR, ve znění pozdějších předpisů, kterým je 
energetické posouzení zpracované energetickým specialistou s příslušným oprávněním. Jedná se o 
posudek na stavbu FVE na veřejné budově č.p.4 v Novém Plese v souladu s podmínkami výzvy 
SFŽP modernizačního fondu RES+ č.3/2022. Cena stanovená za posudek je 69 900,- Kč včetně DPH. 
Návrh smlouvy je přílohou č.5 tohoto zápisu. 
 

        Návrh usnesení č.9/4/2023: ZO schvaluje Smlouvu o dílo se společností Hexagon Audits s.r.o. se 
sídlem Evropská 516/10 Praha 6 na zpracování odborného energetického posudku na veřejnou budovu 
č.p.4 v Novém Plese v souladu s podmínkami výzvy SFŽP modernizačního fondu RES+ č.3/2022. 
 
        Pro: 7     Proti: 0    Zdržel se :0 
        Usnesení bylo schváleno. 
 

5. Plná moc – Hexagon Energy s.r.o. se sídlem Evropská 516/10 Praha 6 
Plná moc zmocňuje společnost Hexagon Energy s.r.o. jednat jménem zmocnitele s ČEZ Distribuce 
a.s. k úkonům souvisejících s uzavřením smluv, kterým se realizuje připojení mikrozdroje na objekt 
č.p.4 v Novém Plese. 
Plná moc je přílohou č.6 tohoto zápisu 
 

        Návrh usnesení č.10/4/2023: ZO schvaluje Plnou moc, která zmocňuje společnost Hexagon Energy 
s.r.o. jednat jménem zmocnitele jednat s ČEZ Distribuce a.s. k úkonům souvisejících s uzavřením smluv 
k připojení mikrozdroje na objekt č.p.4 v Novém Plese. 

  
       Pro: 7   Proti: 0      Zdržel se: 0 
       Usnesení bylo schváleno. 
 

6. Plná moc – dotace 
Předmětem plné moci je zplnomocnění pana Viléma Maura, nar. 7.4.1989, bytem Formánkova 
509/9 Hradec Králové k plnění úkonů u projektu FVE na veřejné budově č.p. 4 v Novém Plese. 
Plná moc je přílohou č.7 tohoto zápisu. 
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        Návrh usnesení č.11/4/2023: ZO schvaluje Plnou moc, která zmocňuje pana Viléma Maura,             
nar. 7.4.1989, bytem Formánkova 509/9 Hradec Králové k plnění úkonů zmocnitele u projektu s názvem 
FVE na veřejné budově č.p. 4 v Novém Plese. 
 
       Pro: 7    Proti: 0    Zdržel se: 0 
       Usnesení bylo schváleno. 

  
 

6. Různé, diskuze: 
 
 
 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 18.2.2023 

 

  

Zapisovatel: Ing. Jaroslav Mrázek…………………………………………………… 

  

Ověřovatelé:  

1. Mgr. Veronika Kaiserová………………………………………………………….. dne ………………………  

  

2. Vladimíra Poláková…………………………………………………………………... dne ………………………  

  

Starosta obce:  

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

 

 

 

 Přílohy:  

1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva a hostů. 

2. Návrh Smlouvy o zpracování žádosti o dotaci s Dotace bez starosti s.r.o. 
3. Návrh Smlouvy o dílo s Hexagon Energy s.r.o. 

4. Návrh Smlouvy o zastoupení zadavatele s Procurio s.r.o. 

5. Návrh Smlouvy o dílo s Hexagon Audits s.r.o 

6. Plná moc Hexagon Energy s.r.o. 

7. Plná moc Vilém Maur, bytem Formánkova 509/9 Hradec Králové 

 


