
                       Jak určuje zastupitelstvo obce Nová Ves priority připravených projektů? 

 

Vážení spoluobčané, 

dotazy občas docházející na Obecní úřad Nová Ves, obsahující v podstatě název této stati, mne vedly   
k rozhodnutí, abych Vás aspoň v obecné rovině seznámil s danou realitou, ve které se naše obec nachází 
a s jejími možnostmi. 

Narozdíl od vrcholné politiky, která je v mnohém málo přehledná, či srozumitelná se komunální 
politika, prováděná obcemi “našeho typu a velikosti“ dá vcelku přirovnat k hospodaření větší 
domácnosti, chcete-li rodiny.   

Na jedné straně jsou nějaké příjmy, odvislé od celkové situace (nejen hospodaření) státu a na druhé 
jsou položky výdajové a jejich priority. Pomíjím nyní ty výdaje, které jsou v zásadě stabilní, jako např. 
mzdové náklady apod. Jedná se mi především o vysvětlení určování priorit v oblasti investic do 
veřejného majetku obce. 

 

Stejně jako rodiče musí ze zákona plnit především vyživovací povinnost k dětem, pod sankcemi i třeba 
trestněprávními, obdobně tomu je obec povinna, jak jí zcela expresivně určuje školský zákon, primárně 
plnit své povinnosti zajišťováním povinné školní docházky pro děti z obce. Jinými slovy řečeno, 
“ nejdříve jste povinni zajistit, aby nejen současní, ale i budoucí (!) žáci měli možnost povinnou školní 
docházku plnit a teprve potom uvažujte o dalších investicích “. 

Tím je stanoven neměnný základ pro úvahy zastupitelstva obce. Situace v tomto směru, oproti obcím 
v jiných (např. příhraničních) regionech je odlišná v tom, že především ve Středočeském kraji je 
zaznamenáván trvale narůstající počet obyvatelstva především v produktivním věku, kteří samozřejmě 
o děti ve školním věku pečují a narození dalších dětí plánují, či již očekávají. Situace tedy veskrze 
vrtkavá. Obec Nová Ves je členem Svazku obcí Pod Beckovem, který vznikl spojením obcí Líbeznice, 
Bašť, Měšice, Předboj, Zlonín, Bořanovice a Nová Ves, které se takto spojily, aby společně shora zadaný 
úkol mohly splnit nejen finančním krytím (za pomoci státu), ale i následným a smysluplným a také 
reálným personálním obsazením škol. Tento svazek obcí si nechal vypracovat již před třemi lety 
odbornou demografickou studii současného a předpokládaného stavu počtu žáků v uvedených obcích 
PhDr. Soukupem, která je aktualizována. Předpoklady vyjádřené v této studii se naplňují a potvrzují tak 
vysokou vypovídací hodnotu této studie, která je základem pro rozhodování nejen zastupitelstva naší 
obce, ale stejně tak zastupitelstev ostatních obcí svazku. 

Tento svazek obcí musí tak zcela jistě v nejbližší době navýšit kapacitu o nejméně 500 míst v ZŠ. 

V současné době svazek obcí připravuje výstavbu 2 nových ZŠ, která představuje náklady téměř půl 
miliardy korun, z nichž nejvíce nákladů samozřejmě ponese stát, ale i 20% spoluúčasti uvedených obcí 
představují značné náklady, které zaplatí obce sdružené ve svazku a to poměrně na počet žáků z té, 
které obce. 

Investice do školství (MŠ i ZŠ) jsou tudíž pořád ještě zákonnou a tedy povinnou prioritou obce, kterou 
obec zabezpečit prostě musí. 

Nyní jsme se tedy dostali k tomu, kdy zastupitelstvo může nějak hodnotit to, co obec má, co obec dále 
chce (tedy co chtějí občané) a co ještě obec zajistit může. 

Za současného stavu vývoje v našem státě, který je všem zřetelný z veřejných sdělovacích prostředků 



mohu jen vyjádřit úlevu nad tím, že obec Nová Ves k dnešnímu dni vybudovala a tedy disponuje tím, 
čím nikoliv každá obec skutečně disponuje, tedy  dvěma nově vystavěnými  mateřskými školami , 
novým vodovodním přivaděčem z prostoru dodavatele VKM Kladno, který umožňuje celkem raritní 
možnost alternativního čerpání dodávek pitné vody do obce a novou moderní infrastrukturou 
vodovodů a kanalizací vůbec rozvedenou po celém území obce, včetně navazující nové a kapacitně 
zcela dostačující čistírny odpadních vod. 

Rád bych rovněž připomněl, že se podařilo do současné doby bez problémů podílet se na výstavbě ZŠ 
V Líbeznicích a to částkou od 1 200 000 – 1 400 000 ročně, zrekonstruována byla místní komunikace a 
přečerpávací stanici u bytovek, zrekonstruována byla také komunikace a chodník u budovy OÚ, 
nakoupena byla technika na úklid a údržbu obce a v letošním roce jsme již vysadili i novou lipovou alej. 

Vím, že ne vše vyjmenované je na první pohled zřetelné, ale pokud by toto již nyní nebylo, každý by 
bezprostředně pocítil, že kvalita života v obci není zcela na úrovni, kterou lze v současné době 
předpokládat a vyžadovat. Také vše, co shora připomínám se nepodařilo z roku na rok, ale postupně. 

 

Z pohledu rodinného hospodaření bychom si nyní mohli říci, máme velmi dobrý základ a nyní pojďme 
přemýšlet nad tím, jakou cestou půjdeme dál a na co vůbec máme a pravděpodobně budeme mít. 

Ani obec tedy není nějakou mrtvou, anonymní institucí, ale naopak, jak se snažím shora naznačit, je 
naprosto živým útvarem, který se rozvíjí podle rozhodnutí zastupitelstva, jehož členové ke společné 
diskusi přináší přání spoluobčanů, neboť zastupitelé jsou jedněmi z nich a spolu s dalšími v obci také 
žijí a tedy pociťují to, co všichni ostatní.  Aby byl do budoucna dán reálný předpoklad dalšího rozvoje 
obce v oblasti občanské vybavenosti, podařilo se využít nabídky na odkoupení pozemků souvisejících s 
intravilánem obce o rozloze 18.000 m2. Nyní tedy můžeme a také budeme pracovat na projektu 
výstavby multifunkční haly a souvisejících staveb a vybavení. 

Obec Nová Ves bude muset zcela vážně v příštích letech pečlivě vybírat priority investic. Jedním 
z hlavních důvodů je již rok trvající pandemie a s tím přímé spojení snížení příjmů obce z RUD  
(rozpočtové určení daní ) . 

Vím, někdo si může říkat, proč vysazují lipovou alej, když spíše potřebujeme to, či ono. Opět je to jako 
v rodině. Obec jednak potřebuje rozšířit a omladit zeleň v obci a stejně tak, jako řeknou např, prarodiče, 
dáme vám na druhé auto, i když jedno starší již máte, ale budete nás vozit na nákupy a můžete s ním 
vozit i děti na výlety, stejně tak obec využila stoprocentní dotaci na výsadbu lipové aleje, neboť tato 
dotace byla vymezena tak, že buď ber toto, nebo nic. 

Z obsahu shora uvedeného textu je zřejmé, že z pohledu dnešního stavu v obci již není zapomínáno ani 
na další nutnosti, jako je třeba dostupné sportovní vyžití všech občanů, především dospívajících. Proto 
je připravován projekt rekonstrukce multifunkčního hřiště, stejně tak sem patří zmiňovaný záměr 
výstavby multifunkční haly a zcela bezprostředně pracujeme na spuštění výstavby cyklostezky Nová 
Ves – Mratín tak, aby byla hotová ještě v letošním roce. 

Projekt propojení obce Nová Ves a obce Měšice zpevněnou polní cestou je nyní ve fázi právního 
uspořádávání vlastnických poměrů tak, aby faktické její vybudování bylo jednak možné a jednak co 
nejrozumnější z hlediska jejího tvaru, délky a tedy i nákladnosti. 

 

Z pohledu možnosti reálného financování zbyl pouze projekt rekonstrukce místní komunikace v ulici 
místně zvané Kozí a rekonstrukce domu čp. 15, které musí být zatím odloženy 



Zastupitelé jsou si vědomi také toho, že není možné investičně zapomenout ani na potřeby našich 
babiček a dědečků, kteří ač mnohdy mladí jsou nazýváni moderně seniory. Tento fakt je další výzvou. 
Je pravdou, že i oni sice využívají mnohé z toho, co již provedeno bylo a bude, ale i oni zasluhují vděk a 
pozornost. 

 

Děkuji všem za pochopení situace, za vstřícnost. 

 

 

                                                                                                                  Jiří Melichar 

                                                                                                                   starosta 

 

 

 

 


