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 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 12. října 2016.
přítomno: 8 členů ZO
5 občanů
omluveni: p. Eva Šrédlová
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Eva Rachačová
ověřovatelé zápisu: p. Marie Hladíková, p. Jindřich Müller
Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1.
ZO schvaluje program.
8:0:0
2.
Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3.
ZO neschvaluje žádost A. K. o slevu z poplatku za užívání 5:3:0
veřejného prostranství v rámci 26. Hasičské pouti.
4.
ZO schvaluje předloženou žádost S. Ž. o vydání kladného 8:0:0
stanoviska k výstavbě rodinnému domu na pozemcích p.č. 44 a 45,
vše v k.ú. Mistrovice u Nového Oldřichova.
5.
ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 5/2016, kdy příjmy se 8:0:0
zvyšují o částku 531.200,-Kč a výdaje se navyšují o částku
531.200,- Kč.
6.
ZO schvaluje dodavatele na ořezání 41 ks lip, včetně odvozu a 8:0:0
štěpkování dřevní hmoty na Mistrovickém hřbitově a to firmu
René Soukup, Nový Bor za navrženou předloženou cenu 34. 850,Kč.
7.
ZO bere na vědomí informaci kontrolního výboru o místním 8:0:0
šetření k žádosti D. B. o koupi části pozemku p.č. 419/1 v k.ú.
Mistrovice u Nového Oldřichova. ZO žádost odkládá do doby
sdělení žadatele, zda na své žádosti trvá.
8.
ZO schvaluje výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Nový Oldřichov 8:0:0
za školní rok 2015/2016.
9.
ZO schvaluje rozpočtové opatření Centra pro vzdělávání a kulturu 8:0:0
dle předloženého návrhu.

10.

11.
12.

ZO schvaluje převod částky 20.000,- Kč na účet SDH Nový 8:0:0
Oldřichov z místního poplatku za užívání veřejného prostranství
v rámci 26. Hasičské pouti.
Diskuse s občany
ZO schvaluje usnesení
8:0:0

V Novém Oldřichově dne 13. října 2016
Jana Podlipná
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce

