ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Dovolte mi, abych se vám prostřednictvím Novoveského zpravodaje nejprve
představila.
Jmenuji se Václava Bartošová; je mi 31 let a pocházím z malé vesnice pod
Kletí. Již od svých patnácti let jsem často pracovala s malými dětmi, což mi vždy
dělalo velikou radost. Proto jsem na střední zdravotnickou školu navázala studiem
pedagogiky. Po jeho ukončení jsem nastoupila jako učitelka mateřské školy v
Českých Budějovicích, kde jsem prožila tři krásné školní
roky. Ve městě mi však chyběla blízkost přírody, a tak
jsem přestoupila do MŠ v Šindlových Dvorech, která
tehdy byla ještě jednotřídní. Díky tamějšímu stavebnímu
rozkvětu jsem během následujících sedmi let mohla být v
roli vedoucí učitelky u otevření dalších dvou tříd. K vám
do Nové Vsi mě mimo jiné lákalo velmi milé prostředí
jednotřídní školy v budově rodinného domku a dostupnost
lesa.
Od začátku školního roku jsme se ve školce učili
společným pravidlům, slušnému chování a seznamovali
se vším, co přináší podzim. Na „Dýňovém tvoření“ děti s rodiči vytvořili krásné
postavičky a zvířátka, ze kterých jsme měli vyzdobenou vstupní zahrádku.
S
přibývající tmou a zimou se děti připravovaly na „Svatomartinskou slavnost světel“.
Ve školce si vyrobily lampiónky, aby se v tmavý listopadový večer mohly sejít
společně s rodiči, dětmi ze ZŠ Nedabyle a kamarády v lampionovém průvodu a
symbolicky roznesly světlo po Nové Vsi i do svých domovů.
Doufám, že se nám ve školce daří vytvářet „rodinnou atmosféru“. Těší mě,
když děti přicházejí do mateřské školky rády a rodiče jsou spokojeni. Kolegyním
touto cestou děkuji, že mi ve všem pomáhají.
Za MŠ Nová Ves přeji všem příjemné podzimní a zimní dny a čekání na
oslavu narození Ježíška.
Václava Bartošová, ředitelka MŠ
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V měsíci září se začala provádět realizace „Modernizace místní komunikace U
Hřiště“. Stavbu provádí sdružení SWIETESLKY – DAVID – MK Nová Ves.
Realizace stavby měla být dokončena v půlce listopadu, ale z důvodu měkkého
podloží bude stavba prodloužena a měla by být dokončena začátkem prosince.
Zastupitelstvo obce schválilo jako dodavatele na doplnění technologie ČOV
Nová Ves společnost ENVI-PUR, s.r.o. Praha.
Proběhlo výběrové řízení na akci Přístavba zádveří MŠ. Realizace přístavby
proběhne v polovině roku 2013.
ZO mělo v plánu provést opravy chodníků Pod Nádražím a U Hřiště. Na základě
požadavků Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České
Budějovice bylo nutné přepracovat projektovou dokumentaci a provést dílo ve
větším rozsahu. Proto nebylo možné realizovat tyto opravy v letošním roce.
SDH Nová Ves prostřednictvím velitele pana Zabilky požádalo o finanční
příspěvek na dokončení přestavby hasičského vozidla pro SDH Nová Ves. ZO
schválilo poskytnutí dotace ve výši 110 tis. Kč.
Ing. Tesař jako zástupce občanů staré části Nové Vsi přednesl žádost o
příspěvek na materiál na výstavbu drátěného plotu podél hřiště ve staré části Nové
Vsi. Zastupitelé schválili příspěvek ve výši 13 tis. Kč. Práce provedli občané staré
části Nové Vsi svépomocí.
ZO Nová Ves schválilo poskytnutí finanční dotace TJ Nová Ves ve výši 60 tis.
Kč na pořízení traktůrku. Jedná se o částku, která byla v rozpočtu obce na rok 2012
určena sportovním organizacím. Traktůrek na sečení bude využíván nejen TJ Nová
Ves, ale i obcí Nová Ves na sečení travních ploch.
Byly schváleny a také provedeny nejnutnější opravy komunikací v obci v částce
150 tis. Kč firmou STAVING s.r.o.
Starosta informoval o průběhu pořizování nového Územního plánu obce.
Z důvodu opakovaných průtahů ze strany Odboru územního plánování Magistrátu
města Č.B. dojde k veřejnému projednání v polovině února roku 2013 a předpokládá
se vydání nového územního plánu do konce června 2013.
Dne 2. 11. 2012 obdržel starosta obce rezignaci na mandát zastupitelky obce od
slečny Kláry Vitáskové. Dnem 3. 11. 2012 se stala novým členem zastupitelstva paní
Renata Levá.
Informace o odpadech
Na svém listopadovém zasedání schválili zastupitelé obce změnu obecně
závazné vyhlášky č. 1/2012 O místních poplatcích. Změna se týká poplatků za svoz
odpadu. Poplatek za svoz odpadu se pro rok 2013 zvyšuje na částku 600,- Kč za

osobu. Poplatky je třeba zaplatit na Obecním úřadu v Nové Vsi do konce března. Při
této výši poplatků se přepokládá dotace obce na svoz odpadů více než 150 tisíc
korun za rok.
Na tomto místě chceme připomenout, jak je důležité třídit odpad. Nejde jen o
naši přírodu, ale i o naše peněženky. V loňském roce získala obec za tříděný odpad
46 tisíc korun. O tyto peníze se snižuje částka pro výpočet poplatků za svoz odpadu
na příští rok. Jistě není nutné více vysvětlovat o co tu jde. Je to jednoduché – když
budeme více třídit, Obec zaplatí za svoz odpadu méně a poplatky se nemusí
zvyšovat na neúnosnou hranici. Často slyším od některých lidí – „ Já netřídím, stejně
to nemá cenu, vozí to stejně na skládku, sypou to do jednoho auta …“ . Není to
pravda! Na druhé straně vím, že je mnoho lidí, kteří poctivě třídí. Těm patří
poděkování.
Alena Ves.
Vážení občané,
letos v létě došlo k digitalizaci katastrálních map katastrálního území Nová Ves u
Českých Budějovic, tzv. obnově katastrálního operátu. Pokud došlo ke změnám u
Vaší nemovitosti, vzniká Vám povinnost podání úplného nebo dílčího přiznání k
dani z nemovitosti. Podle ustanovení § 13a zákona č. 338/1992 Sb.,o dani z
nemovitostí, jsou změny okolností rozhodných pro vyměření daně při obnově
katastrálního operátu považovány za změny na straně poplatníka. Na tyto změny se
nevztahuje ustanovení § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, které taxativně
vymezuje okolnosti, kdy poplatník nemusí podávat přiznání k dani z nemovitostí, i
když došlo ke změnám ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím.
! §§ !
Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou obnovou
katastrálního operátu, při které u nich došlo ke změnám okolností rozhodných pro
vyměření daně, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v
němž tyto změny nastaly. Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani z
nemovitostí je povinen tak učinit do 31. ledna příslušného roku. Pokud tak v
zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne mu podle ustanovení § 250 zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád, povinnost zaplatit pokutu. Není-li daň včas zaplacena, je
poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle § 252 téhož zákona. Při obnově
katastrálního operátu se v přiznání k dani z nemovitostí může jednat zejména o
změnu výměry parcely. Rovněž může jít o změnu plátce daně, a to v případě, kdy
dosud byl tímto plátcem nájemce pozemku a po odstranění tzv. zjednodušené
evidence (§ 13 odst. 4 katastrálního zákona) se poplatníkem stane vlastník.
Více naleznete na: http://www.cuzk.cz / Statní správa zeměměřičství a katastru.
Ing. Miroslav Mládek, starosta

JUBILANTI

Dne 5. 10. 2012 oslavila 92. narozeniny paní Marie PRAVDOVÁ.
Blahopřejeme a přejeme hlavně pevné zdraví a dobrou náladu.
Dne 25. 10. 2012 oslavil své 70. narozeniny pan Václav JAKL. Přejeme
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.

Dne 21. 7. 2012 oslavil své 70. narozeniny pan Jaroslav DRHOVSKÝ.
Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.
VEŘEJNÁ SCHŮZE
Zveme všechny občany na veřejnou schůzi, která se bude konat
dne 28. 11. 2012 od 19.00 hodin v Hostinci U Nádraží

MISTŘI PODZIMU
Fotbalisté TJ Nová Ves v sobotu dne 3. 11. 2012 zakončili nejúspěšnější
část sezóny ve své historii. Celkem na podzim 2012 sehráli tři přátelské zápasy s
bilancí 3 vítězství při skóre 13:7, dále zcela suverénně vyhráli domácí turnaj
O Pohár starosty se skóre 16:0 a nad očekávání výborně si vedli i v mistrovské
soutěži. Sehráli celkem 11 zápasů, zde prohráli smolně pouze úvodní zápas v
Nových Hradech 2:3 a pak ztratili dva body za domácí remízu 1:1 s Akrou ČB.
Ostatních 9 zápasů vyhráli a překvapivě se tak stali podzimním mistrem „B“
skupiny III.třídy s bilancí 9-1-1 při skóre 43:14, což je nejlepší skóre ze všech 51
mužstev v okrese ČB.
V rámci dokopné dne 3. 11. 2012 byl také vyhlášen nejlepší fotbalista Nové Vsi
roku 2012, kterým se stal Bohumír Češka, který tak těsně obhájil své loňské
prvenství před kanonýrem Radkem Procházkou, třetí v pořadí skončil Petr Boháč.
Luděk Kohout.

ADVENT V NOVÉ VSI

2.12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
- přijďte si od 17:00 hod. poslechnout
vánoční koledy v podání dětí z MŠ i jiné.
Vánoční punč zdarma.
9. 12.

Mikulášská nadílka pro děti
- v neděli od 15.00 hod. zveme všechny děti na
mikulášskou nadílku s čerty a Mikulášem do
sokolovny. Po nadílce občerstvení a posezení
v sokolovně.

16.12. Setkání důchodců
- od 15.00 hod. proběhne v HOSPODĚ
U NÁDRAŽÍ setkání důchodců. Srdečně zveme
všechny důchodce k příjemnému posezení
s občerstvením a hudbou.
23. 12. Vánoční zpívání
- zveme všechny občany k vánočnímu
stromu. Přijďte si od 17.00 hod. společně
zazpívat a navodit vánoční atmosféru s Petrou
Chlebníčkovou. Na zahřátí svařák.

Veselé Vánoce a hodně štěstí v roce 2013
přejí zastupitelé obce.

