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Usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 11. listopadu 2020.
přítomno: 6 členů ZO
omluveni: Nešlehová Lenka, Pícha Tomáš
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Adéla Kindermannová
ověřovatelé zápisu: Edelmann Pavel, Riantová Hana

1 občan

Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
6:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO schvaluje žádost Centra pro vzdělávání a kulturu o mimořádné 6:0:0
navýšení rozpočtu o částku 200 000,- Kč. Částka bude použita na
pokrytí nákladů na provoz v důsledku výpadku příjmů z provozu na
základě mimořádných opatření vlády.
4. ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 704 a p.č. 696 v k.ú. 6:0:0
Mistrovice u Nového Oldřichova paní V. M., bytem Nový
Oldřichov čp. 177. Cena za 1m2 /150,- Kč. Žadatelka zajistí sepsání
kupní smlouvy na vlastní náklady.
5. ZO souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 664 v k.ú. Mistrovice u 6:0:0
Nového Oldřichova o rozloze 223 m2 paní H. V., bytem Mistrovice
23, Nový Oldřichov. Cena za 1m2/ 50,- Kč. Žadatelka zajistí sepsání
kupní smlouvy a geometrické oddělení na vlastní náklady.
ZO zároveň zamítá prodej zbylé části pozemku p.č. 664 v k.ú.
Mistrovice u Nového Oldřichova. Tuto část pozemku si obec
ponechá ve svém vlastnictví.
6. ZO souhlasí se stavbou schodů na pozemku p.č. 659 v k.ú.
6:0:0
Mistrovice u Nového Oldřichova, které budou přístupem k domu
p.č. 23. Žadatelka bude upozorněna, že vybudované schody nesmí
bránit v zimní údržbě.
7. ZO odkládá žádost pana V. H. o zřízení věcného břemene na 6:0:0
pozemku p.č. 664 v k.ú. Mistrovice u Nového Oldřichova z důvodu
zjištění dalších informací.
8. ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 258/1 v k.ú. Mistrovice u 6:0:0
Nového Oldřichova manželům H., bytem Třebízského 708, 278 01
Kralupy nad Vltavou, za účelem výstavby rodinného domu.
Žadatelé zajistí na své náklady kupní smlouvu. Cena pozemku 300,Kč/1m2 s tím, že po výstavbě a kolaudaci rodinného domu bude
žadatelům vrácena cena 100,- Kč/1m2.
9. ZO bere na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Nový
Oldřichov 2019/2020
10. ZO souhlasí s podáním žádostí o dotaci z programu Ministerstva pro 6:0:0
místní rozvoj, Podpory obnovy a rozvoje venkova na tyto akce:

- Oprava střechy budovy ZŠ a MŠ
- Víceúčelové hřiště na školní zahradě
- Rekonstrukce zázemí sportovního areálu
11. ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 5/2020, kdy se příjmy 6:0:0
navyšují o částku 140 600,- Kč a výdaje se navyšují o částku
403 201,66,- Kč.
12. ZO schvaluje usnesení
6:0:0
V Novém Oldřichově dne 19. listopadu 2020

Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce

