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 40. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 12. září 2018.
přítomno: 8 členů ZO

14 občanů

zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Eva Rachačová
ověřovatelé zápisu: Marie Hladíková, MUDr. Jitka Mondoková
Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
8:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO schvaluje žádost Centra pro vzdělávání a kulturu o navýšení 8:0:0
rozpočtu na rok 2018 a to o částku 300.000,-Kč.
4. ZO schvaluje rozpočtové opatření obce, kdy příjmy se navyšují o 8:0:0
částku 1.068.461,-Kč a výdaje se navyšují o částku 1.068.461,- Kč.
Finanční prostředky ve výši 2. 995 444,50 Kč se poukazují do
rezervy.
5. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 8:0:0
IV-12-4015034/VB/01 pro pozemek p.č. 344/1 v k.ú. Nový
Oldřichov za cenu 1.000,-Kč a pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
6. ZO zamítá žádost J. B. o koupi části pozemku p.č. 205/1 v k.ú. 8:0:0
Mistrovice u Nového Oldřichova. Obec si ponechá pozemek ve
svém vlastnictví. Žadatel má pozemek v současné době v pronájmu.
7. ZO nesouhlasí s odpisem pohledávek za období 2015-2016 a 8:0:0
pověřuje starostku obce tím, aby dlužníky opětovně vyzvala
k úhradě.
8. ZO souhlasí s tím, že na pozemku p.č. 519/1 v k.ú. Nový Oldřichov 8:0:0
bude obec provádět pravidelnou údržbu protipovodňového opatření
a to posekáním trávy 2x za rok.
9. ZO bere na vědomí informaci starostky obce o provedené čerpací
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zkoušce vrtané studny p. K. a vyjádření manželů Š. o jeho průběhu.
ZO schvaluje žádosti v rámci vyhlášeného Programu pro
poskytování dotací na podporu výstavby domácích čistíren
odpadních vod v obci Nový Oldřichov – I. Výzva pro tyto žadatele:
- F. K. a K. S., nemovitost čp. 35 Nový Oldřichov, podpora ve výši
80.000,- Kč
- Š. O. a V.N., nemovitost čp. 117 Nový Oldřichov, podpora ve výši
80.000,- Kč
- I. Z. a L. Z., nemovitost čp. 133 Nový Oldřichov, podpora ve výši
80.000,- Kč
Podpora bude vyplacena na základě podmínek uvedených ve
vyhlášené výzvě k Programu.
ZO pověřuje starostku obce podpisem smluv o poskytnutí dotace
pro uvedené žadatele.
ZO schvaluje žádost P. A. o povolení zřídit vodovodní přípojku pro
pozemek p.č. 118 v k.ú. Nový Oldřichov za těchto podmínek:
- překop bude proveden nejdříve v termínu od 1.4.2019 na základě
Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, kde budou uvedeny
podmínky, za kterých je možné překop uskutečnit, včetně kauce ve
výši 30. 000,- Kč.
ZO schvaluje opravu plynových kotlů v budově OÚ dle předložené
cenové nabídky, opravu provede firma Pavel Jindra Plynoservis,
Kamenický Šenov.
ZO zamítá žádost P. Č. o poskytnutí finančního příspěvku.
Pan J. H. podal žádost týkající se hospodaření obce (závěrečné
zprávy) na webových stránkách obce. Byly podány informace o
skladbě závěrečného účtu, včetně příloh, které jsou zveřejněny na
webových stránkách obce.
Diskuse s občany o opravě údržbě pozemku s protipovodňovým
opatřením.
Starostka obce poděkovala členům zastupitelstva obce za jejich
práci v zastupitelstvu ve volebním období 2014-2018.
ZO souhlasí s usnesením.

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

Bc. Marcela Novotná
starostka obce
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