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.

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 28. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 12. dubna 2017.
přítomno: 9 členů ZO, v 18,28 hod. odešel p. Pokorný
6 občanů
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Eva Rachačová
ověřovatelé zápisu: p. Jaroslav Fiala, p. Eva Šrédlová
Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
9:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 1/2017, kdy příjmy se 9:0:0
navyšují o částku 667.000,-Kč a výdaje se navyšují o částku
667.000,-Kč.
4. ZO bere na vědomí informaci starostky obce o navýšení ceny za
svoz pytlů na tříděný odpad od dubna 2017 dle výběrového řízení.
5. ZO bere na vědomí informaci starostky obce o stavu ostatní
komunikace p.č. 324 v k.ú. Mistrovice u Nového Oldřichova.
6. ZO vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele akce „Oprava místních 9:0:0
komunikací v obci“. Informace budou zveřejněny zákonným
způsobem.
7. ZO odkládá vyhlášení výběrového řízení na dodavatele akce
„Oprava povrchu multifunkčního hřiště“. ZO pověřuje starostku
obce tím, aby získala od odborné firmy návrh na typ nového
povrchu.
18,28 hod. odešel p. Jaroslav Pokorný
8. ZO odkládá žádost Centra pro vzdělávání a kulturu o schválení
rozpočtového opatření organizace z důvodu doplnění dalších
dokladů.
9. ZO schvaluje poskytování projektového poradenství při realizaci 8:0:0
projektu „Naši dobrovolní hasiči – zodpovědnost ve společném
domově Evropa“, reg. č. 100248764, Ing. Ivou Hübnerovou, dle
předložené cenové nabídky.

10. ZO schvaluje opravu mostku ve vlastnictví obce za nemovitostí čp.
58 Mistrovice dle předložené cenové nabídky.
11. ZO schvaluje pročištění příkopů s p. Josefem Kühnem dle
předložené cenové nabídky. ZO odkládá rozhodnutí o opravě
autobusových čekáren z důvodu doplnění potřebných údajů.
12. ZO schvaluje vytvoření dvou pracovních míst pro činnosti spojené
s údržbou veřejné zeleně v obci na sezónu 2017.
13. ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 682 v k.ú. Mistrovice u Nového
Oldřichova, L.P., za cenu 150,-Kč/m2.
14. ZO schvaluje podání žádosti do Programu obnovy venkova LK na
opravu mostku ve vlastnictví obce za nemovitostí čp. 58 Mistrovice.
15. Diskuse s občany o třídění odpadů v obci, pálení sena, větví a listí.
16. ZO schvaluje usnesení.
V Novém Oldřichově dne 18.dubna 2017

Jana Podlipná
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce
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