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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Usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 27. dubna 2020.
přítomno: 6 členů ZO
1 občan
omluveno: Šíma Štěpán, Pícha Tomáš
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Adéla Kindermannová
ověřovatelé zápisu: Nešlehová Lenka, Mgr. et Mgr. Burdová Pavlína
Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
6:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO schvaluje Směrnici č. 1/2020 o Zadávání veřejných zakázek 6:0:0
malého rozsahu dle předloženého návrhu.
4. ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 552 v k.ú. Mistrovice u 6:0:0
Nového Oldřichova p. J. R., bytem Široká 235, 473 01 Nový Bor.
Cena za 1m2/300,- Kč s tím, že po splnění podmínek bude žadateli
vráceno za 1m2/100,- Kč. Žadatel zajistí sepsání kupní smlouvy na
vlastní náklady.
5. ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 6:0:0
inženýrské sítě k pozemku p.č. 45/2 v k.ú. Nový Oldřichov dle
předloženého návrhu.
6. ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Nový Oldřichov za rok 2019 6:0:0
7. ZO schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Nový Oldřichov za 6:0:0
rok 2019 a to zisk ve výši částky 59 027,88,- Kč. Částka bude
použita na úhradu ztrát z let minulých.
8. ZO schvaluje převod hospodářského výsledku Centra pro 6:0:0
vzdělávání a kulturu za rok 2019 a to zisk ve výši částky 705,21 Kč.
Částka bude převedena do rezervního fondu Centra pro vzdělávání a
kulturu
9. ZO schvaluje účetní závěrku Centra pro vzdělávání a kulturu za rok 6:0:0
2019.
10. ZO schvaluje projektovou dokumentaci na akustické úpravy 6:0:0
v Centru pro vzdělávání a kultury dle předložené nabídky.
11. ZO schvaluje žádosti v rámci vyhlášeného Programu pro 6:0:0
poskytování dotací na podporu výstavby domácích čistíren
odpadních vod v obci Nový Oldřichov – II. Výzva pro tyto žadatele:
- P. a V. P., nemovitost čp. 221 Mistrovice – Nový Oldřichov,
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podpora ve výši 80.000,- Kč
- L. a B. Z., nemovitost č.ev. 28 Mistrovice –
Nový Oldřichov, podpora ve výši 80.000,- Kč
- J. B., nemovitost č.ev. 125 Mistrovice - Nový Oldřichov,
podpora ve výši 80.000,- Kč
- K. B. a M. Ř., nemovitost čp. 234 Mistrovice – Nový Oldřichov,
podpora ve výši 80.000,- Kč
- L. K., nemovitost č.p.19 Nový Oldřichov, podpora ve výši
80.000,- Kč
- Rů a R. K., nemovitost č.p. 176 Mistrovice – Nový Oldřichov,
podpora ve výši 80.000,- Kč
- H. H., nemovitost č.p. 142 Nový Oldřichov, podpora ve výši
80.000,- Kč
- P. H. a P. H., nemovitost č.p. 8 Mistrovice – 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.
Žádost paní L. N. se zamítá z důvodu nesplnění podmínek pro
poskytnutí dotace.
ZO schvaluje III. výzvu Programu pro poskytování dotací na
podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod. Zahájení
příjmu žádostí: 1.5. 2020, ukončení příjmu žádostí: 30.9. 2020,
vyhodnocení žádostí: 31.12. 2020.
ZO schvaluje nákup nové techniky na údržbu veřejné zeleně a to:
zahradní traktůrek značky STIHL za cenu 127 990,- Kč vč. DPH dle
předložené nabídky.
ZO vyhlašuje výběrové řízení na Opravu místní komunikace p.č.
369 v k.ú. Nový Oldřichov a jmenuje komisi pro otevírání obálek
v tomto složení: Bc. Marcela Novotná, Pavel Sedláček, Mgr. et Mgr.
Burdová Pavlína. ZO pověřuje starostku obce, aby zajistila podklady
pro vyhlášení výběrového řízení.
ZO schvaluje nákup materiálu na oplocení fotbalového hřiště za
cenu 168 000,- vč. DPH dle předloženého rozpočtu.
ZO bere na vědomí cenovou nabídku na opravu plotu a brány do
sběrného dvora a navrhuje pouze jednoduchou variantu opravy.
ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě k pozemku p.č. 344/1 v k.ú. Nový Oldřichov.
Smlouva nenahrazuje Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace,
ve kterém budou stanoveny závazné podmínky pro překop
komunikace.
ZO souhlasí s rizikovým prořezem jasanu u hasičského muzea
odbornou firmou – Daniela Marešová, IČO 08689474 dle
předložené cenové nabídky. Cena vč. DPH 21. 400,- Kč.
ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 2/2020, kdy se příjmy
navyšují o částku 525 354,94,- Kč a výdaje se navyšují o částku
382 364,94,- Kč.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti
Volfartice na dokončení opravy střechy kostela Povýšení sv. Kříže
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v Novém Oldřichově a to ve výši 95 000,- Kč. Dar bude poskytnut
pouze za předpokladu dokončení opravy střechy a vyplacen po jejím
dokončení ze strany Římskokatolické farnosti Volfartice a to na
základě darovací smlouvy.
21. ZO odkládá projednání pracovního poměru v rámci funkce 6:0:0
vedoucího Centra pro vzdělávání a kulturu na příští zasedání.
22. ZO schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce 6:0:0
za rok 2020 dle předloženého návrhu firmou Auditor C.J. AUDIT,
s.r.o., Liberec.
23. ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019.
6:0:0
24. ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad.
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25. ZO schvaluje usnesení
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V Novém Oldřichově dne 5. května 2020

Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce

