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.

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 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 11. ledna 2017.
přítomno: 7 členů ZO
6 občanů
omluveni: p. Marie Hladíková, p. Jindřich Müller
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Eva Rachačová
ověřovatelé zápisu: p. Jaroslav Fiala, p. Jaroslav Pokorný
Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1.
ZO schvaluje program.
7:0:0
2.
Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3.
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 489 v k.ú. Mistrovice u Nového 7:0:0
Oldřichova R.H. a R. H., za cenu 50,- Kč/m2.
4.
ZO zamítá žádost P. T. o koupi pozemku p.č. 489 v k.ú. Mistrovice 7:0:0
u Nového Oldřichova.
5.
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 487/1 v k.ú. Mistrovice u 7:0:0
Nového Oldřichova R. H. a R. H., za cenu 50,- Kč/m2.
5.
ZO zamítá žádost P. T. o koupi pozemku p.č. 487/1 v k.ú. 7:0:0
Mistrovice u Nového Oldřichova.
6.
ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 7/1 v k.ú. Mistrovice u 7:0:0
Nového Oldřichova M.J.a J. J., na výstavbu rodinného domu dle
schválených podmínek za cenu 150,-Kč/m2. Žadatel si zajistí
geometrické oddělení pozemku na vlastní náklady, předloží návrh
kupní smlouvy.
7.
ZO schvaluje předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí pro 7:0:0
uložení el. přípojky pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č.
118 v k.ú. Nový Oldřichov. Cena za zřízení věcného břemene činí
1000,-Kč. Návrh je předkládán firmou RYDVAL ELEKTRO.
8.
ZO schvaluje jmenování Ing. Lucie Macnerové, do funkce vedoucí 7:0:0
Centra pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace na další 3

9.

10.

11.

12.
13.
14.

roky a to do 31.1.2020.
ZO schvaluje předložený návrh o zřízení Smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene služebnosti k užívání a údržbě
Cyklostezky Varhany po obecních pozemcích. Věcné břemeno se
zřizuje bezúplatně. Návrh je předkládán Dobrovolným svazkem
obcí Cyklostezka Varhany.
ZO ruší výběrové řízení na akci „Svoz odpadů obce Nový
Oldřichov“, které bylo vyhlášeno dne 5.12.2016. Zadavatel rozhodl
o zrušení výběrového řízení na základě práva zrušit výběrové řízení
uvedeného v čl. 10 odst. 4 výzvy k podání nabídek. Důvodem
zrušení výběrového řízení jsou vysoké nabídkové ceny, které
podstatně převyšují zákonný limit pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby dle § 27 písm. a) zákona (tj. 2 mil. Kč bez DPH).
Po uplynutí zákonných lhůt ZO zároveň vyhlašuje nové výběrové
řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
ZO schvaluje předložený návrh o zřízení Smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene pro uložení trubního vedení
propustku na pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Nový Oldřichov, které bude
umožňovat sjezd na pozemek p.č. 45/5 v k.ú. Nový Oldřichov.
Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. Návrh je předkládán p.
Beránkem.
ZO schvaluje žádost Centra pro vzdělávání a kulturu o schválení
rozpočtových změn organizace dle návrhu.
Diskuse s občany k prodeji pozemků p.č. 489 a 487/1 oba v k.ú.
Mistrovice u Nového Oldřichova.
ZO souhlasí s usnesením.

V Novém Oldřichově dne 13. ledna 2017
Jana Podlipná
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce
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