
Osadní výbor Nové Vsi II 
 
Zápis 
z 5. zasedání Osadního výboru Nové Vsi II, konaného dne 1. 7. 2015 od 17:30 hodin. 
 
1. Zahájení zasedání Osadního výboru 
Zasedání Osadního výboru obce Nová Ves II (dále též jako „OV“) bylo zahájeno v 17,30 hodin předsedkyní OV 
Ivanou Večeřovou (dále jako „předsedkyně“). 
Přítomni: Ivana Večeřová, Štefan Vejrosta, Iveta Vomáčková 
Hosté: Viz. Prezenční listina 
 
2. Schválení programu: 
Předsedkyně seznámila přítomné s návrhem programu. 
Návrh usnesení č. 1: 
Osadní výbor Nové Vsi II schvaluje následující program zasedání: 
1. Zahájení 
2. Schválení Programu 
3. Diskuze 
4. Projednání Návrhu souhlasu s rozhodnutím předsedkyně I. Večeřové o předání péče o náves v Nové Vsi II 
obci Rostoklaty 
6. Závěr 
Výsledek hlasování: Pro: 
3 
Proti : 
0 
Zdrželi se: 
0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
3. Diskuze: 

− Paní Večeřová seznámila přítomné se závěry z jednání Zastupitelstva ze dne 29. 6. 2015 
       - navýšení příspěvku 
 - proplácení účtů 
 - pokácení topolu 
 - výsadba nového stromu 
 - ČOV paní Hamtákové 
 - finanční dar Škopům 
 - oprava sakrálních památek 

− Paní Večeřová informovala o rozhodnutí předání sekání návsi obci Rostoklaty 
− Paní Vomáčková přečetla email, který zástupci OV obdrželi od paní starostky dne 1.7.2015 
− Pan Schreiter - proč peníze za sekání trávy  nedá Zastupitelstvo ve formě odměny? 
− Paní Svojšová  - jak jsou vypláceny spolky v Rostoklatech? 
− Paní Vomáčková – proč paní starostka neinformuje OV NV II o financování - info z ministerstva? 
− Pan Schreiter – bylo by vhodné, aby paní starostka konkretizovala obecné informace v mailu, který 

obdrželi zástupci OV NV II 
− Sl. K. Vomáčková – je potřeba zajistit údržbu rybníku v NV II – není výhled pro auta vyjíždějící 

z křižovatky 
− Paní Svojšová – požaduje, aby občané byli informováni paní starostkou formou SMS o konání jednání 

Zastupitelstva a o veřejných schůzích 
− Paní Pouznarová – kdy bude karneval a kdy se sejdeme na přípravu? 
− Pan Š. Vejrosta – setrvává na svém původním návrhu – náves by měla sekat obec, OV je dobrovolné 

sdružení občanů. Proti konání společenských a sportovních akcí nemá námitek 
 
 
 
 
 



 
  

4. OV projednal Návrh souhlasu s rozhodnutím předsedkyně I. Večeřové o předání péče o náves v Nové 
Vsi II obci Rostoklaty: 
Návrh usnesení č. 2: 
OV obce Nová Ves II souhlasí s rozhodnutím předsedkyně Ivany Večeřové o předání péče o náves v Nové Vsi 
II 
Výsledek hlasování: Pro: 
3 
Proti : 
0 
Zdrželi se: 
0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zasedání skončeno ve 18:30 hod. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
Zápis byl vyhotoven dne: 3. 7. 2015 
Zapisovatelka: Mgr. Iveta Vomáčková …………………………. 


