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.
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Usnesení z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 20. dubna 2022
přítomno: 6 členů ZO
omluveni: Nešlehová Lenka
zasedání řídila: Bc. Novotná Marcela
zapsala: Kindermannová Adéla
ověřovatelé zápisu: Edelmann Pavel, Sedláček Pavel

11 občanů

Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
6:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022, kdy se příjmy navyšují 6:0:0
o částku 81. 406,21 Kč a výdaje se navyšují o částku 186. 332 Kč.
4. ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021 – bez výhrad.
6:0:0
ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2021.
5. ZO schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce 6:0:0
pro rok 2022 dle předloženého návrhu firmou Auditor C.J. AUDIT,
s.r.o., Liberec.
6. ZO souhlasí se všemi záměry 1 – 21, které byly doručeny obecnímu 6:0:0
úřadu jednotlivými žadateli z hlediska zpracovávání územního plánu
obce. V této etapě ZO podpořilo všechny žádosti.
7. ZO souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace MAS Český sever, 6:0:0
z.s., na realizaci projektu Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Český sever 2022 – 2027. Dofinancování v částce
3 000,- Kč jako paušální platba a 2,- Kč na obyvatele obce ročně
a to do roku 2029. Účel dofinancování: režijní náklady MAS Český
Sever a zajištění aktivit projektu.
8. ZO souhlasí s navýšením rozpočtu pro JSDH ve výši 200. 000,- Kč 6:0:0
na základě žádosti JSDH Nový Oldřichov. Dle žádosti se jedná o
nezbytné náklady k provozu jednotky a jejího vybavení. Servisní
úkony na automobily, zásahové dovybavení, revize dýchacích
přístrojů, pohonné hmoty.
9. ZO souhlasí se sponzorským darem na doplnění požárního vybavení 6:0:0
vozidla CAS 20 Tatra 815 v materiální formě ve výši 4 217,- Kč vč.
DPH. Dar byl poskytnut firmou Kupi u Niki, s.r.o.
10. ZO souhlasí s provedením hlavních mostních prohlídek firmou KH 6:0:0
– Mosty zastoupenou Ing. Naděždou Hájkovou dle předložené
cenové nabídky v celkové částce 105 633,- Kč.

11. ZO schvaluje dodavatele na akci „Oprava kostela Povýšení sv.
Kříže“ a to pana Tomáše Hlaváčka, Křížová 73/21, Litoměřice,
IČO: 11452072. A to na základě výsledků veřejné zakázky malého
rozsahu. Celková částka: 3. 091. 703,75 Kč bez DPH. ZO pověřuje
starostku obce podpisem Smlouvy o dílo.
12. ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 492 v k.ú. Nový Oldřichov
žadatelce paní J. K., bytem Nový Oldřichov č.p. 149. Cena 350,Kč/m2. Zároveň ZO schválilo rozdělení celkové částky k zaplacení
do dvou splátek, se splatností první splátky do 31.12.2022 a druhé
splátky do 31.12.2023. Žadatelka zajistí sepsání kupní smlouvy na
vlastní náklady.
13. ZO stanovuje dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 9 členů
zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026.
14. ZO schvaluje na základě sponzorské darovací smlouvy materiální
dar - 8ks LED světel, včetně instalace do garáží hasičské zbrojnice
ve výši 21 150,- Kč vč. DPH. Sponzorský dar poskytl Jan Tomeš,
Česká Lípa.
15. ZO schvaluje účetní závěrku Centra pro vzdělávání a kulturu za rok
2021.
ZO schvaluje převod hospodářského výsledku Centra
pro vzdělávání a kulturu za rok 2021 ve výši 124.501,44 Kč. Částka
bude převedena do rezervního fondu Centra pro vzdělávání
a kulturu.
16. ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Nový Oldřichov za rok 2021.
ZO schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Nový Oldřichov
za rok 2021 ve výši 25 389,28 Kč. Částka bude použita na úhradu
ztrát z let minulých.
17. ZO souhlasí s oznámením prodeje pozemků p.č. 685, 686, 687 v k.ú.
Mistrovice u Nového Oldřichova.
18. ZO souhlasí s Darovací smlouvou od firmy AVE CZ. Darovaná
částka je ve výši 10. 000,- Kč a bude použita výhradně pro kulturní
využití tak, jak ukládá smlouva.
19. Diskuse s občany na téma koupě pozemků, hasiči, připravované
akce v obci.
20. ZO schvaluje usnesení.
V Novém Oldřichově dne: 26. dubna 2022

Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce
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