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.
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Mistrovice 51, 471 13 Nový Oldřichov

Usnesení z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 13. června 2018.
přítomno: 8 členů ZO
omluveni: p. Pokorný
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
ověřovatelé zápisu: p. Fiala, p. Müller

9 občanů
zapsala: Eva Rachačová

Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
8:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 653/3 v k.ú. Mistrovice u 8:0:0
Nového Oldřichova manželům J. K. a A. K. na výstavbu rodinného
domu dle schválených podmínek za cenu 300,-Kč/m2. Žadatelé si
zajistí geometrické oddělení pozemku dle návrhu na vlastní náklady
a předloží návrh kupní smlouvy.
4. ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 133/4 v k.ú. Mistrovice u 8:0:0
Nového Oldřichova L. D. za cenu 200,-Kč/m2. Žadatelka předloží
návrh kupní smlouvy.
5. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, kterou se 8:0:0
zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2005, kterou se stanoví část
společného školského obvodu základní školy.
6. ZO schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Nový Oldřichov za 8:0:0
rok 2017 a to ztrátu ve výši 147.361,57 Kč.
7. ZO schvaluje roční závěrku ZŠ a MŠ Nový Oldřichov za rok 2017. 8:0:0
8. ZO schvaluje roční závěrku Centra pro vzdělávání a kulturu za rok 8:0:0
2017.
9. ZO schvaluje závěrečný účet obce rok 2017 s výhradou. Chyba byla 8:0:0
opravena.
10. ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017.
8:0:0
11. ZO pověřuje starostku obce prověřením technického řešení
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zásobování pitnou vodou v částech obce, kde není vodovod.
Prověření bude provedeno s příslušnými správními orgány, dále pak
předložením informací souvisejícími s finančními náklady.
ZO schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou SaM silnice a
mosty, a.s. na akci „Oprava komunikací v k.ú. Mistrovice“, kdy
cena se snižuje o částku 2.420,-Kč.
ZO bere na vědomí předložený materiál ve věci založení spolku
DMO Lužické a Žitavské hory, z.s. a znění Stanov spolku DMO
Lužické a Žitavské hory, z.s. ZO schvaluje vstup obce Nový
Oldřichov do spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z.s. a znění
Stanov spolku DMO Lužické a Žitavské hory, z.s. ZO pověřuje
starostku obce tím, aby zastupovala obec v orgánech spolku DMO
Lužické a Žitavské hory, z.s.
ZO pověřuje starostku obce tím, aby vyjádření firmy SZABO
k opravě střechy budovy ZŠ a MŠ předala advokátní kanceláři
JUDr. Tögel.
ZO schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce
za rok 2018 s firmou C.J AUDIT, s.r.o. dle předloženého návrhu
smlouvy.
ZO schvaluje žádost Ing. Vladimíra Brauma o výstavbu zimní
zahrady na pozemku p.č. 395/1 v k.ú. Mistrovice u Nového
Oldřichova dle předložené projektové dokumentace.
ZO schvaluje odpis pohledávek z účtů 311 a 315 dle doporučení
auditorního orgánu.
ZO bere na vědomí rezignaci p. Jaroslava Pokorného z funkce
zastupitele obce.
Diskuse s občany o opravě místních komunikací a o odtoku
splaškových vod.
ZO souhlasí s usnesením.

V Novém Oldřichově dne 14. června 2018
Jana Podlipná
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce
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