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Usnesení z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 9. prosince 2019.
přítomno: 7 členů ZO
omluveno: Nešlehová Lenka
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Adéla Kindermannová
ověřovatelé zápisu: Šíma Štěpán, Edelmann Pavel

3 občané

Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
7:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2020, který byl dle 7:0:0
zákona o obcích zveřejněn, příjmy činí 10 329 001 Kč,-, výdaje činí
10 329 001,- Kč. Závazné ukazatele ZŠ a MŠ Nový Oldřichov byly
pro rok 2020 stanoveny ve výši 573. 500,- Kč. Závazné ukazatele
Centra pro vzdělávání a kulturu byly stanoveny pro rok 2020 ve výši
1. 000. 000,-Kč.
4. ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 5/2019, kdy příjmy se 7:0:0
navyšují o částku 1. 271. 452,12 Kč a výdaje se navyšují o částku 1.
271. 452,12 Kč.
5. ZO bere na vědomí složení inventarizačních komisí pro
inventarizaci obecního majetku:
OÚ - p. Kindermannová, p. Burdová, p. Riantová
Hasičská zbrojnice – p. Šíma, p. Edelmann, p. Burdová
Centrum pro vzdělávání a kulturu - p. Nešlehová, p. Sedláček, p.
Kindermannová
ZŠ a MŠ – p. Pícha, p. Riantová, p. Šíma, p. Sedláček
Místní hospodářství - p. Pícha, p. Edelmann, p. Sedláček
6. ZO schvaluje provedení rozpočtového opatření v případě zapojení
7:0:0
účelově přidělených prostředků z jiných rozpočtů v období od
prosincového zasedání ZO do 31.12. 2019 starostkou obce, kdy
starostka obce bude v případě provedení rozpočtového opatření
informovat ZO na nejbližším zasedání.
7. ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o příspěvku na spolufinancování 7:0:0
sociálních služeb Svazku obcí Novoborska na rok 2020 dle
předloženého návrhu.
8. V souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., ZO schvaluje 6:0:1
mimořádnou odměnu starostce obce Bc. Marcele Novotné za rok
2019 ve výši 40. 000,- Kč hrubého. Odměna se poskytuje za
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mimořádný rozsah výkonu vedení investičních akcí, získání dotací,
které navyšují daný rozpočet obce, okamžité zabezpečení
havarijního stavu komína na budově Centra pro vzdělávání a
kulturu. Dále ZO konstatuje, že poslední mimořádná odměna byla
starostce obce udělena v roce 2013.
Vzhledem k podané výpovědi účetní, ZO schvaluje nabídku firmy
KODAP CL, s.r.o., Česká Lípa na dodávku služeb – vedení
účetnictví, mzdové agendy, majetkové agendy a výkaznictví obce
Nový Oldřichov a to od 1.1. 2020.
ZO schvaluje Darovací smlouvu se Severočeskou vodárenskou
společností, a.s., se sídlem v Teplicích na podporu realizace
domovních čistíren odpadních vod pro rok 2019 ve výši 480. 000,Kč.
ZO schvaluje rozpočtové opatření ZŠ a MŠ Nový Oldřichov, č.
2/2019, kdy se příjmy navyšují o 1. 016. 755,72 Kč a výdaje se
navyšují o 1. 016. 755,72 Kč.
ZO schvaluje finanční dar od firmy Martin Šrůt, business Trade and
Production, Nový Bor ve výši 5. 000,- Kč pro ZŠ a MŠ Nový
Oldřichov a to na základě darovací smlouvy. Dar bude použit na
aktivity školy.
ZO schvaluje nabídku firmy Jan Josiek, Liberec dle předložené
cenové nabídky Florian – Komíny na opravu komína na obecním
úřadě.
Diskuse s občany na téma advent, osvětlení vánočního stromu,
odpady.
ZO schvaluje usnesení

V Novém Oldřichově dne 16. prosince 2019

Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce
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