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Usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 22. ledna 2020.
přítomno: 6 členů ZO
omluveno: Nešlehová Lenka, Pícha Tomáš
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Adéla Kindermannová
ověřovatelé zápisu: Riantová Hana, Sedláček Pavel

8 občanů

Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
6:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO schvaluje dodatek ke Smlouvě na odvoz odpadů s firmou 6:0:0
AVE.CZ dle předloženého návrhu a to od 1.1. 2020.
4. ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č.1/2020, kdy se příjmy 6:0:0
navyšují o částku 154. 670,13 Kč,- a výdaje se navyšují o částku
154. 670,13,- Kč.
5. ZO schvaluje Návrh střednědobého výhledu Centra pro vzdělávání a 6:0:0
kulturu na období 2021-2023.
6. ZO schvaluje Návrh střednědobého výhledu obce Nový Oldřichov
6:0:0
na období 2020-2022.
7. ZO revokuje část bodu č.3 z usnesení č.10 - Závazné ukazatele ZŠ a 6:0:0
MŠ Nový Oldřichov pro rok 2020 jsou stanoveny ve výši
600. 000,- Kč.
8. Obec požádala jednotlivé firmy, které se podílely na destrukci 6:0:0
komína, aby se vyjádřily ke statickému posouzení a náhradě škody.
Firma Nej.cz, Česká Lípa se bude na nákladech podílet, taktéž
kominictví PŘENDA, Cvikov prověřuje možnosti náhrady škody
prostřednictvím pojištění, a též se nezříká zodpovědnosti. ZO bere
na vědomí tato vyjádření a pověřuje starostku obce v pokračování
jednání o náhradě škody i s firmou, která komín stavěla.
9. ZO schvaluje žádosti spolků o individuální dotace na rok 2020 6:0:0
v rámci zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
 MH SDH Nový Oldřichov ve výši 10 000,- Kč
 TJ Jiskra Nový Oldřichov ve výši 50. 000,- Kč
 ČZS Nový Oldřichov ve výši 10.000,- Kč
10. ZO souhlasí s přijetím darovacích smluv od firem AVE.CZ ve výši 6:0:0
3 000,- Kč, od firmy Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan s.r.o. ve
výši 2 000,- Kč a od firmy EKO Volfartice ve výši 5 000,- Kč.
11. ZO schvaluje aktualizovaný Organizační řád obce.
6:0:0
12. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova 6:0:0
LB kraje, DT 4 na opravu komunikace.

13. Diskuse s občany na téma odvětrávání v restauraci Centra pro
vzdělávání a kulturu.
14. ZO schvaluje usnesení
6:0:0
V Novém Oldřichově dne 28. ledna 2020

Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce

