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 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 21. června 2021
přítomno: 6 členů ZO
omluveni: Pícha Tomáš
neomluveni: Nešlehová Lenka
zasedání řídila: Bc. Novotná Marcela
zapsala: Kindermannová Adéla
ověřovatelé zápisu: Riantová Hana, Mgr. Burdová Pavlína

9 občanů

Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
6:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 258/1 v k.ú. Mistrovice 6:0:0
u Nového Oldřichova žadatelům V.P. a L.K. za cenu 736,- Kč/m2.
Z předložených 4 nabídek byla jejich nejvyšší.
Ing. D.K. – 460,- Kč/m2
D. H. – 550,- Kč/m2
Ing. O.G. – 510,- Kč/m2
4. ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 61 v k.ú. Mistrovice 6:0:0
u Nového Oldřichova paní E. R., bytem Mistrovice č.p. 181, Nový
Oldřichov. V územním plánu je pozemek veden jako nestavební.
Cena za 1m2/50,- Kč. Žádost byla podána ještě před zasedáním
zastupitelstva obce, na kterém se rozhodlo o zvýšení cen pozemků.
Žadatelka zajistí sepsání kupní smlouvy na vlastní náklady.
5. ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 570 v k.ú. Mistrovice 6:0:0
u Nového Oldřichova panu Ing. T.P., bytem Mistrovice č.p. 179,
Nový Oldřichov. V územním plánu je pozemek veden jako stavební.
Cena za 1m2/150,- Kč. Žádost byla podána ještě před zasedáním
zastupitelstva obce, na kterém se rozhodlo o zvýšení cen pozemků.
Žadatel zajistí sepsání kupní smlouvy na vlastní náklady.
6. ZO schvaluje Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o zajištění 6:0:0
výkonu přenesené působnosti na dobu určitou a to do 31.12. 2021.
7. ZO schvaluje Dodatek č. 2 s firmou AVE. CZ odpadové 6:0:0
hospodářství s.r.o. dle předloženého návrhu. Dodatek č. 2 obsahuje
změnu v rámci nového zákona o odpadovém hospodářství ohledně
zvýšení ceny skládkovného a s tím příslušné cenové přílohy.
8. ZO vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele projektové 6:0:0
dokumentace v rámci komplexní rekonstrukce hasičského muzea
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a jmenuje komisi pro otevírání obálek v tomto složení: Sedláček
Pavel, Burdová Pavlína, Šíma Štěpán, Novotná Marcela a jako
náhradník Kindermannová Adéla.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2021, kdy se příjmy
navyšují o částku 570 279, 52 Kč a výdaje se navyšují o částku
67 270,- Kč.
ZO souhlasí se zřízením společensky účelového pracovního místa
z úřadu práce.
ZO schvaluje firmu KH – Mosty zastoupenou Ing. Naděždou
Hájkovou jako dodavatele projektové dokumentace obnovy mostku
u obecního úřadu z důvodu zjištěného havarijního stavu mostku.
ZO souhlasí s přijetím daru a to na základě darovací smlouvy
od firmy AVE.CZ odpadové hospodářství s.r.o., ve výši 5.000,- Kč
jako příspěvek na kulturní akce.
ZO souhlasí se smlouvou o zápůjčce v rámci projektu „Veselý
chodník“ dle předloženého návrhu.
ZO schvaluje smlouvu s firmou Rstav Horní Podluží na opravu
okapů a svodů autobusových čekáren dle předložené Smlouvy
o dílo. Na opravu byla získána dotace v rámci projektu Program
obnovy venkova LB kraje na období 2020-2021.
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci akustiky
v Centru pro vzdělávání a kulturu dle předloženého návrhu.
Diskuse s občany na téma daňový koeficient a havarijní stav mostku
u obecního úřadu.
ZO schvaluje usnesení.

V Novém Oldřichově dne 29. června 2021.

Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce
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