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Usnesení ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 15. února 2021
přítomno: 6 členů ZO
omluveni: Šíma Štěpán, Riantová Hana
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Adéla Kindermannová
ověřovatelé zápisu: Pícha Tomáš, Mgr. et Mgr. Burdová Pavlína

5 občanů

Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
6:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o příspěvku na spolufinancování 6:0:0
sociálních služeb Svazku obcí Novoborska na rok 2021 dle
předložené Smlouvy.
4. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření obce č. 7/2020, kdy se
příjmy navyšují o částku 121 000,- Kč a výdaje se navyšují o částku
121 000,- Kč. Rozpočtové opatření č.1/2021 – nebylo rozpočtováno,
dle výkazu FIN nebyly položky překročeny.
5. ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 6:0:0
inženýrské sítě k pozemku p.č. 99 v k.ú. Mistrovice u Nového
Oldřichova dle předloženého návrhu. Smlouva nenahrazuje
Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.
6. ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
6:0:0
inženýrské sítě k pozemku p.č. 142 v k.ú. Nový Oldřichov dle
předloženého návrhu. Smlouva nenahrazuje Rozhodnutí o zvláštním
užívání komunikace, ve kterém budou stanoveny závazné podmínky
pro překop komunikace.
7. ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 6:0:0
inženýrské sítě k pozemku p.č. 302 v k.ú. Nový Oldřichov dle
předloženého návrhu. Smlouva nenahrazuje Rozhodnutí o zvláštním
užívání komunikace.
8. ZO zamítá žádost p. V. M. o zřízení služebnosti k pozemku p.č 688 1:4:1
v k.ú. Mistrovice u Nového Oldřichova. Pozemek zůstane ve
vlastnictví obce, je přístupem k ostatním pozemkům. Obec tento
pozemek prodávat nebude.
9. ZO schvaluje žádosti spolků o individuální dotace na rok 2021 6:0:0
v rámci zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a dle schváleného rozpočtu. TJ Jiskra Nový
Oldřichov požádala o snížení částky dotace ze strany obce s tím, že
pokud nebude obdržena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj,
bude rozpočtovaná částka dorovnána dodatkem ke smlouvě o dotaci.
 ČZS Nový Oldřichov ve výši 10.000,- Kč
 TJ Jiskra Nový Oldřichov ve výši 100. 000,- Kč

10. ZO bere na vědomí informaci ohledně pohledávek místních
poplatků za období 2015-2019.
11. ZO odkládá žádosti o koupi pozemku p.č. 552 v k.ú. Mistrovice u
Nového Oldřichova za účelem výstavby rodinného domu. Obec
obdržela dvě žádosti. ZO rozhodlo tak, že pozemek bude znovu
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu dle zákona o obcích, poté
o něm bude rozhodnuto na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, a
to obálkovou metodou. Žadatelé se dostaví na veřejné zasedání ZO a
předloží v zalepené obálce cenovou nabídku za 1m2. Výchozí cena
pozemku je 150,- Kč/1m2. Vyšší cena za 1m2 rozhodne o majiteli
pozemku.
12. ZO revokuje usnesení č. 10/2019 bod 3) s tím, že při přepisu
usnesení došlo v tomto bodě k písařské chybě. ZO schválilo na
svém veřejném zasedání dne 9.12. 2019 vyrovnaný rozpočet na rok
2020 ve výši 10. 334. 401,- Kč. Oproti zveřejněnému návrhu
rozpočtu ve výši 10. 329,001 Kč na rok 2020 byla navýšena položka
4112 – neinvestiční transfery ze státního rozpočtu na straně příjmů o
částku 5 400,- Kč, a to na částku 173. 400,- Kč. Zároveň byly o tuto
částku navýšeny i výdaje, tzn., že rozpočet na rok 2020 byl schválen
na straně příjmů: 10. 334. 401,- Kč, na straně výdajů: 10. 334. 401,Kč.
ZO revokuje usnesení č. 12/2020 bod 19) s tím, že při přepisu
usnesení došlo v tomto bodě k písařské chybě. ZO schválilo na
svém veřejném zasedání dne 27.4. 2020 rozpočtové opatření č.
2/2020 na straně příjmů částku: 525. 354,94 Kč a na straně výdajů
částku: 142. 990 Kč. Výdaje byly chybným přepisem usnesení
zaměněny.
13. ZO rozhodlo o pořízení nového územního plánu obce Nový
Oldřichov. Zároveň rozhodlo o tom, že bude obec zpracovávat
územní plán s Městským úřadem v České Lípě, odbor územního
plánování a obec bude v této souvislosti zastupovat starostka obce.
Informace spolu s dotazníkem o záměru na provedení změny
v území ve správním obvodu obce Nový Oldřichov budou
zveřejněny v obecním měsíčníku, na webu obce/připravované
změny územního plánu, na fyzické úřední desce obecního úřadu.
Záměry na provedení změn je možné podat prostřednictvím
obecního úřadu Nový Oldřichov nebo MěÚ Česká Lípa, odbor
územního plánování, a to nejpozději do 31.5. 2021.
14. ZO revokuje usnesení č.15, bod 8 ze dne 11.11. 2020. Žádost o
koupi pozemku – pozemek p.č. 258/1 v k.ú. Mistrovice u Nového
Oldřichova, žadatelé manželé H. Pozemek nebyl zaplacen v daném
termínu, žadatelé na výzvu obce o platbě nereagovali.
15. ZO bere na vědomí zamítnutí žádosti o umístění dopravního zrcadla
v horní části obce.
16. ZO schvaluje žádost v rámci vyhlášeného Programu pro
poskytování dotací na podporu výstavby domácích čistíren
odpadních vod v obci Nový Oldřichov – III. Výzva – 1. kolo, pro
tyto žadatele:
- L.N., nemovitost č.p. 184, Nový Oldřichov,
podpora ve výši 80.000,- Kč
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Žadatelka bude vyzvána k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.
ZO zároveň schvaluje 1. kolo - IV. výzvy Programu pro poskytování
dotací na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod.
Zahájení příjmu žádostí: 1.4. 2021, ukončení příjmu žádostí: 31.8.
2021, vyhodnocení žádostí: 30.11.2021.
ZO bere na vědomí změnu zákona o odpadovém hospodářství.
ZO vyhlašuje výběrové řízení na Opravu střechy školy – ZŠ a MŠ
Nový Oldřichov a jmenuje komisi pro otevírání obálek v tomto
složení: Bc. Marcela Novotná, Pavel Sedláček, Mgr. et Mgr.
Burdová Pavlína. ZO pověřuje starostku obce, aby zajistila podklady
pro vyhlášení výběrového řízení.
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o příspěvku se Severočeskou
vodárenskou společností na podporu výstavby domovních čistíren
odpadních vod. Čj. SVS/LB/071/21.
ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Nový Oldřichov za rok 2020
ZO schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Nový Oldřichov za
rok 2020 a to zisk ve výši částky 58 235,39,- Kč. Částka bude
použita na úhradu ztrát z let minulých.
ZO schvaluje Čtvrtý komunitní plán sociálních služeb obcí Svazku
obcí Novoborska na období 2021-2025.
Diskuse s občany na téma likvidace odpadů, výstavby nových
rodinných domů, pluhování v zimním období.
ZO schvaluje usnesení
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Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu OÚ.

V Novém Oldřichově dne 19. února 2021

Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce

