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 37. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 4. dubna 2018.
přítomno: 7 členů ZO
omluveni: p. Müller, p. Švanda

3 občané

zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Eva Rachačová
ověřovatelé zápisu: p. Marie Hladíková, p. Eva Šrédlová
Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
7:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO schvaluje na základě výsledků a doporučení hodnotící komise 7:0:0
dodavatele na akci „Dodávka traktoru s příslušenstvím“ a to firmu
AGROZET, a.s. za cenu 1.814.629,-Kč, bez DPH a pověřuje
starostku obce podpisem Smlouvy o dílo.
4. ZO bere na vědomí informaci starostky obce o obsazení pracovní
pozice technický pracovník.
5. 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. Žadatelé si zajistí
geometrické oddělení pozemku na vlastní náklady, předloží návrh
kupní smlouvy.
6. ZO bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu sociálních služeb
obcí Svazku obcí Novoborska za rok 2017 a Akční plán sociálních
služeb obcí Svazku obcí Novoborska na rok 2018.
7. ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce 7:0:0
vnitřních prostor mateřské a základní školy“ s firmou MISTAV-CL.
V dodatku jsou zohledněny vícepráce a méněpráce dle skutečného
provedení. ZO pověřuje starostku obce podpisem Dodatku.
8. ZO schvaluje zrušení Obecně závazné vyhlášky obce č. 5/2005, 7:0:0

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených obcí
Nový Oldřichov. Zrušení této OZV je stanoveno OZV č. 1/2018.
9. ZO schvaluje žádost Unie rodičů a přátel školy, z.s. Nový Oldřichov 7:0:0
o finanční dar ve výši 10.000,-Kč na kouzelnickou show v rámci
Májových oslav.
10. Diskuse o nákupu nového traktoru.
11. ZO schvaluje usnesení.
7:0:0
V Novém Oldřichově dne 5. dubna 2018
Jana Podlipná
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce

