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 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 17. dubna 2019.
přítomno: 7 členů ZO
omluven: Štěpán Šíma

6 občanů

zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Eva Rachačová
ověřovatelé zápisu: p. Lenka Nešlehová, p. Pavel Sedláček
Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
7:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti 7:0:0
Volfartice na další etapu opravy kostela Povýšení sv. Kříže
v Novém Oldřichově a to ve výši 10.000,- Kč na rok 2019.
4. ZO schvaluje cenovou nabídku na výměnu 4 ks RVO a opravu 7:0:0
vedení veřejného osvětlení od firmy Otto Žítek – ELOS za cenu
172.853,-Kč vč. DPH a pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy
o dílo.
5. ZO vyhlašuje výběrové řízení na Opravu místních komunikací a 7:0:0
jmenuje komisi pro otevírání obálek v tomto složení Bc. Marcela
Novotná, Pavel Sedláček, Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová. ZO
pověřuje starostku obce tím, aby zajistila podklady pro vyhlášení
výběrového řízení.
6. ZO schvaluje stavební dozor v rámci dokončení oprav střechy 7:0:0
budovy školy a to p. Michala Nelibu, Česká Kamenice, člena Cechu
klempířů a pokrývačů.
7. ZO bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu sociálních služeb
za rok 2018 a Akční plán na rok 2019. Informace k Akčním plánům
budou zveřejněny na webových stránkách obce.
8. ZO schvaluje změnu podpisového práva k běžnému účtu vedenému 7:0:0
u České spořitelny a to od 1.5.2019, kdy podpisové právo bude mít
jen Bc. Marcela Novotná, starostka obce.
9. ZO schvaluje Smlouvu o zpracování účetnictví obce s Marcelou 7:0:0
Franzovou, IČO 70205264, Volfartice 112, za cenu 10.000,-Kč vč.
DPH/ měsíc a to od 1.5.2019. ZO pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
10. ZO schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Nový Oldřichov za 7:0:0

rok 2018 a to ztrátu ve výši 182.569,15 Kč. Částka 132.569,15 Kč
bude uhrazena z rozpočtu obce a částka 50.000,-Kč z běžného
rozpočtu ZŠ a MŠ Nový Oldřichov na rok 2019. Auditorním
orgánem bylo zjištěno, že došlo k chybě v účetní skladbě čerpání
rozpočtů.
11. Diskuse s občany o výročí školy, propadlém kanálu, opravě plotu,
vybudování DČOV a odvozu popelnic.
12. ZO souhlasí s usnesením.
7:0:0
V Novém Oldřichově dne 18. dubna 2019

Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce

