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Usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 10. června 2019.
přítomno: 7 členů ZO
omluven: Tomáš Pícha

4 občané

zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Adéla Kindermannová
ověřovatelé zápisu: p. Hana Riantová, p. Pavel Edelmann
Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
7:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO bere na vědomí zpětvzetí žádostí o koupi pozemků - p. R. K. na 7:0:0
pozemek p.č. 331 a 329 v k.ú. Mistrovice u Nového Oldřichova a p.
L. D. na pozemek p.č. 133/4 v k.ú. Mistrovice u Nového Oldřichova
a revokuje tímto jejich prodej.
4. ZO souhlasí s prodejem části pozemku p.č.50 v k.ú. Nový 7:0:0
Oldřichov p. D. B. a p. R. K., bytem Mistrovice čp. 14, Nový
Oldřichov za účelem výstavby rodinného domu. Žadatelé zajistí na
své náklady geometrické oddělení daného pozemku dle
předloženého návrhu a předloží kupní smlouvu.
5. ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 258/1 v k.ú. Mistrovice u 7:0:0
Nového Oldřichova manželům H., bytem Třebízského 708, 278 01
Kralupy nad Vltavou, za účelem výstavby rodinného domu.
Žadatelé zajistí na své náklady kupní smlouvu.
6. ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 s výhradou. Chyba 7:0:0
byla opravena.
7. ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018.
8. ZO schvaluje účetní závěrku Centra pro vzdělávání a kulturu za rok 7:0:0
2018.
9. ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Nový Oldřichov za rok 2018. 7:0:0
10. ZO schvaluje rozpočtovou změnu ZŠ a MŠ Nový Oldřichov, kdy se 7:0:0
celkové příjmy navyšují o 279 930,72 Kč.
11. ZO schvaluje rozpočtové změny č. 3/2019, kdy příjmy se navyšují o 7:0:0
částku 550. 217.72 Kč a výdaje se navyšují o částku 550. 217,72 Kč
Kč. ZO zároveň schvaluje žádost ZŠ a MŠ Nový Oldřichov o
navýšení provozního příspěvku o částku 279 930,72 Kč, tím se mění
závazné ukazatele a upravuje se rozpočet organizace dle
předloženého návrhu. Pověřuje starostku obce tím, že může
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provádět rozpočtové změny v rámci paragrafů jednotlivých položek
rozpočtu, které nevedou ke zvýšení celkových výdajů daného
rozpočtu.
ZO na základě doporučení hodnotící komise schvaluje firmu Zemní
a dopravní stavby, Hrdý Milan, s.r.o., aby provedla opravu místní
komunikace dle předložené nabídky, která činí částku 351. 164,23
Kč a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
ZO schvaluje žádost ZŠ a MŠ Nový Oldřichov o finanční příspěvek
na adaptační kurz ve výši 1500,- Kč/dítě.
ZO souhlasí se Smlouvou o zřízení věcného břemene k pozemku
p.č. 344/1 v k.ú. Nový Oldřichov.
ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí na věcné
břemeno k pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Nový Oldřichov.
ZO schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce
za rok 2019 dle předloženého návrhu.
ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě DČOV pro manželé Z.
ZO zamítá nabídku od Severočeské vodárenské společnosti na
odprodej pozemků p.č. 480 a p.č. 481 v k.ú. Mistrovice u Nového
Oldřichova.
ZO bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí cyklostezka
Varhany za rok 2018.
ZO souhlasí s přijetím daru pro ZŠ a MŠ Nový Oldřichov od
neziskové organizace Women for women v rámci projektu obědy
pro děti.
ZO souhlasí s darem pro Centrum pro vzdělávání a kulturu od firmy
Grammer Automotive ČR, s.r.o. na pořádání 1. ročníku Běhu
Novým Oldřichovem.
ZO souhlasí s žádostí o svod dešťových vod u RD č.p. 63 dle
předložené situace.
Diskuze s občany o svodu dešťových vod.
ZO schvaluje usnesení

V Novém Oldřichově dne 14. června 2019

Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce
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