O b e c N o v ý

O l d ř i c h o v

Mistrovice 51, 471 13 Nový Oldřichov

Usnesení z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 8. listopadu 2017.
přítomno: 8 členů ZO
4 občané
omluveni: MUDr. Jitka Mondoková
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Eva Rachačová
ověřovatelé zápisu: p. Marie Hladíková, p. Radek Švanda
Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
8:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO revokuje bod č. 6 z usnesení č. 32 ze dne 11.10. 2017.
8:0:0
4. ZO schvaluje podání žádosti o prodloužení smlouvy o poskytnutí 8:0:0
dotace z rozpočtu Libereckého kraje na opravu střechy budovy ZŠ a
MŠ Nový Oldřichov.
5. ZO revokuje bod č. 4 z usnesení č. 10 ze dne 10.8.2015.
8:0:0
6. ZO schvaluje uzavření Dohody o vytvoření společného školského 8:0:0
obvodu spádové základní školy s Městem Kamenický Šenov.
7. ZO schvaluje cenovou nabídku společnosti ARMEX na snížení 8:0:0
ceny za odběr plynu v obecních nemovitostech. Změna proběhne
u budovy OÚ a hasičské zbrojnice dle podmínek stávající smlouvy
o dodávce plynu.
8. ZO schvaluje Smlouvu o dílo s Josefem Kühnem na zajištění zimní 8:0:0
údržby pro rok 2018 za cenu 600,-Kč/hod.
9. ZO schvaluje žádost Římskokatolické farnosti Volfartice o udělení 8:0:0
daru na opravu kostela Povýšení sv.Kříže, dar bude poskytnut ve
výši 15.000,- Kč.
10. ZO schvaluje rekonstrukci vnitřních prostor budovy ZŠ a MŠ Nový 8:0:0
Oldřichov a pověřuje starostku obce přípravou podkladů pro
výběrové řízení. Zejména pak doplnění rozpočtu na opravu. ZO
souhlasí s tím, aby proběhlo uzavřené výběrové řízení dle platných
zákonných pravidel s poptávkou min. 5-ti firem. ZO souhlasí s tím,
aby toto výběrové řízení bylo provedeno Mgr. Veronikou
Hübnerovou dle předložené nabídky.
11. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti na pozemku p.č. 291 8:0:0
v k.ú. Nový Oldřichov pro elektrickou a vodovodní přípojku k
novému rodinnému domu na pozemku p.č. 421/2 v k.ú. Nový
Oldřichov.

12. ZO revokuje bod č. 11 z usnesení č. 29 ze dne 31.5.2017.
13. Diskuse s občany.
V Novém Oldřichově dne 10. listopadu 2017
Jana Podlipná
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce

8:0:0

