O b e c N o v ý

O l d ř i c h o v

Mistrovice 51, 471 13 Nový Oldřichov

Usnesení z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 14. února 2018.
přítomno: 9 členů ZO

4 občané

zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Eva Rachačová
ověřovatelé zápisu: p. Jindřich Müller, p. Jaroslav Fiala
Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
9:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO schvaluje vytvoření 2 pracovních míst v rámci veřejně 9:0:0
prospěšných prací z Úřadu práce a vytvoření 1 pracovního místa na
funkci technický pracovník od 3.4.2018 .
4. ZO schvaluje Dodatek ke smlouvě na svoz odpadů s firmou AVE 9:0:0
CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Dodatek upravuje cenu za svoz
komunálního odpadu v důsledku inflace.
5. ZO schvaluje vyhlášení Dotačního programu obce na podporu 9:0:0
řešení likvidace splaškových vod v obci – 1. výzva.
6. ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 1/2018, kdy výdaje se 9:0:0
navyšují o částku 2.000.000,-Kč, krytí bude z prostředků na
běžných účtech obce.
7. ZO souhlasí s tím, aby byl zpracován návrh střednědobého výhledu 9:0:0
rozpočtu obce na období let 2019-2021, ve kterém bude zohledněno
vyhlášení dotačního programu obce na podporu řešení likvidace
splaškových vod v obci. Návrh bude před schválením ZO zveřejněn
na úřední desce dle zákona.
8. ZO schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na nákup 9:0:0
nového traktoru s příslušenstvím.
9. ZO schvaluje plnou moc pro AK Tögel na sepsání stanoviska pro 9:0:0
akci „Oprava střechy budovy základní a mateřské školy“ .
10. ZO schvaluje žádost TJ JISKRA Nový Oldřichov o individuální 9:0:0
dotaci v rámci zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve výši 70.000,- Kč jako příspěvek na činnost
spolku pro rok 2018. Termín vyúčtování dotace je 30.1.2019.
11. ZO schvaluje žádost SDH Nový Oldřichov o individuální dotaci 9:0:0
v rámci zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve výši 30.000,- Kč jako příspěvek na činnost
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mladých hasičů pro rok 2018. Termín vyúčtování dotace je
30.1.2019.
ZO schvaluje koncept zápisu do kroniky za rok 2015.
ZO neschvaluje pořízení interaktivní tabule do mateřské školy
z rozpočtu obce.
ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na investiční stavbu ČEZ
pro pozemek p.č. 98 v k.ú. Nový Oldřichov dle předloženého
návrhu. Cena za zřízení věcného břemene činí 1.000,-Kč.
ZO bere na vědomí žádost o projednání investiční výstavby
RYDVAL ELEKTRO pro pozemek p.č. 79/1 v k.ú. Nový
Oldřichov.
ZO souhlasí s nabídkou na pořízení nové PC sestavy, včetně
programů dle předložené nabídky od firmy OBIK computers, s.r.o.,
Nový Bor.
Diskuse s občany o dotačním titulu na výstavbu DČOV a o pořízení
interaktivní tabule do MŠ.
ZO schvaluje usnesení.

V Novém Oldřichově dne 15. února 2018
Jana Podlipná
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce
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