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 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 13. prosince 2017.
přítomno: 6 členů ZO
3 občané
omluveni: MUDr. Jitka Mondoková, p. Jaroslav Fiala, p. Radek Švanda
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Eva Rachačová
ověřovatelé zápisu: p. Jana Podlipná, p. Eva Šrédlová
Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
6:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO schvaluje volbu přísedící u Okresního soudu na období 2018- 6:0:0
2021 a to p. Věru Oberreiterovou.
4. ZO odkládá vydání Obecně závazné vyhlášky o vytvoření školského
obvodu do doby schválení Dohody zastupitelstvem města
Kamenický Šenov.
5. ZO revokuje bod č. 12 z usnesení č. 31 ze dne 13.9.2017. ZO 6:0:0
schvaluje žádost D. P. o koupi části pozemku p.č. 344 v k.ú. Nový
Oldřichov za cenu 50,-Kč/m2. Žadatelka zajistí geometrické
oddělení pozemku a sepsání kupní smlouvy na své náklady.
6. ZO schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2018, který byl dle 6:0:0
zákona o obcích zveřejněn, příjmy činí 9.172.801,-Kč, výdaje činí
19.413.870,-Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 10.241.069,Kč bude uhrazen z prostředků na běžném účtu a konzervativního
Mixu FF. Závazné ukazatele ZŠ a MŠ Nový Oldřichov byly pro
rok 2018 stanoveny ve výši 500.000,- Kč. Závazné ukazatele Centra
pro vzdělávání a kulturu byly stanoveny pro rok 2018 ve výši
1.000.000,-Kč.
7. ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 4/2017, kdy příjmy se 6:0:0
navyšují o částku 586.617,-Kč, výdaje se snižují o částku
463 938,15 Kč, rozdíl ve výši 1.050.555,15 Kč bude použit na
vrácení prostředků na běžné účty, které byly použity při
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předchozích rozpočtových opatřeních.
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Nový
Oldřichov na období 2019-2020.
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Centra pro vzdělávání a
kulturu na období 2019-2020.
ZO schvaluje žádost Centra pro vzdělávání a kulturu o navýšení
provozního příspěvku na rok 2017 o částku 90.000,-Kč, tím se mění
závazné ukazatele dle návrhu.
ZO bere na vědomí složení inventarizačních komisí pro
inventarizaci obecního majetku:
OÚ - p. Rachačová, p. Novotná, p. Podlipná
Hasičská zbrojnice – p. Pokorný, p. Švanda, p. Šrédlová
Kulturní dům - p. Fiala, p. Müller, p. Švanda
Místní hospodářství - p. Pokorný, p. Hladíková, p. Rachačová
ZŠ a MŠ – p. Mondoková, p. Müller, p. Podlipná
ZO schvaluje na základě výsledků a doporučení hodnotící komise
dodavatele na akci „Rekonstrukce vnitřních prostor mateřské a
základní školy“ a to firmu MISTAV-CL, s.r.o. za cenu 4.874.027,16
Kč, bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o dílo.
ZO schvaluje na základě výsledků a doporučení hodnotící komise
dodavatele na akci „Oprava místních komunikací Nový Oldřichov –
2.etapa“ a to firmu SaM silnice a mosty, a.s. Oprava komunikací
v k.ú. Nový Oldřichov za cenu 3. 009. 190,- Kč, bez DPH a oprava
komunikací v k.ú. Mistrovice u Nového Oldřichova za cenu
1.777.252,50 Kč, bez DPH. ZO pověřuje starostku obce podpisem
Smlouvy o dílo.
ZO schvaluje dle předložené nabídky služby v rámci tohoto
výběrového řízení, které realizovala Mgr. Veronika Hübnerová,
Čerčany.
ZO bere na vědomí nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků a ponechává
výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce ve stejné výši.
ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou HACH cz, s.r.o. na tisk
informačního zpravodaje obce pro rok 2018 dle předloženého
návrhu.
Diskuse s občany.
ZO schvaluje usnesení.

V Novém Oldřichově dne 14. prosince 2017
Jana Podlipná
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce
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