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 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 9. prosince 2020.
přítomno: 7 členů ZO
omluveni: Nešlehová Lenka
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Adéla Kindermannová
ověřovatelé zápisu: Riantová Hana, Mgr. et Mgr. Burdová Pavlína

3 občané

Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
7:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2021, který byl dle 7:0:0
zákona o obcích zveřejněn, příjmy činí 9. 654. 351 Kč,- výdaje činí
9. 654. 351,- Kč. Závazné ukazatele ZŠ a MŠ Nový Oldřichov byly
pro rok 2021 stanoveny ve výši 700. 000,- Kč. Závazné ukazatele
Centra pro vzdělávání a kulturu byly stanoveny pro rok 2021 ve výši
1. 000. 000,-Kč.
4. ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 6/2020, kdy se příjmy 7:0:0
navyšují o částku 13 400,- Kč a výdaje se navyšují o částku 121.
700,- Kč.
5. ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Nový Oldřichov na 7:0:0
období 2021-2023.
6. ZO bere na vědomí složení inventarizačních komisí pro 7:0:0
inventarizaci obecního majetku:
OÚ - p. Kindermannová, p. Burdová, p. Riantová
Hasičská zbrojnice – p. Šíma, p. Edelmann, p. Burdová
Centrum pro vzdělávání a kulturu - p. Nešlehová, p. Sedláček, p.
Kindermannová
ZŠ a MŠ – p. Pícha, p. Riantová, p. Šíma
Místní hospodářství - p. Pícha, p. Edelmann, p. Sedláček
7. ZO schvaluje provedení rozpočtového opatření v případě zapojení 7:0:0
účelově přidělených prostředků z jiných rozpočtů v období od
prosincového zasedání ZO do 31.12.2020 starostkou obce, kdy
starostka obce bude v případě provedení rozpočtového opatření
informovat ZO na nejbližším zasedání.
8. ZO schvaluje Smlouvu o dílo na zimní údržbu obce pro rok 2021 7:0:0
s p. Josefem Kühnem za cenu 600 kč/hod.

9. ZO schvaluje zápis konceptu do obecní kroniky za rok 2019
7:0:0
10. ZO schvaluje žádost v rámci vyhlášeného Programu pro 7:0:0
poskytování dotací na podporu výstavby domácích čistíren
odpadních vod v obci Nový Oldřichov – III. Výzva – 1.kolo, pro
tyto žadatele:
- Z. D., nemovitost č.p. 195 Mistrovice - Nový Oldřichov,
podpora ve výši 80.000,- Kč
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12.

13.

14.

15.
16.
17.

Žadatel bude vyzván k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.
ZO schvaluje Dodatek s firmou AVE CZ odpadové hospodářství,
s. r.o. o navýšení ceny za svoz odpadů o inflaci, dle předloženého
návrhu.
ZO zamítá žádost firmy BIMONT, s.r.o. o schválení Smlouvy o
smlouvě budoucí na uložení elektrického kabelu do tělesa
komunikace p.č. 99 v k.ú. Mistrovice u Nového Oldřichova.
ZO na základě poptávkového řízení schvaluje firmu Roman
Macháček, Kamenický Šenov, která bude provádět odkanalizování
školy a pověřuje starostku obce podpisem předložené Smlouvy o
dílo. Cena díla: 355. 704,- Kč, včetně DPH.
V souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., ZO schvaluje
mimořádnou odměnu starostce obce Bc. Marcele Novotné za rok
2020 ve výši 50. 000,- Kč hrubého. Odměna se poskytuje za
mimořádné hospodaření obce, kdy obec na svých účtech vykazuje
ušetřené finanční prostředky ve výši 12 mil. Kč, trvající posilování
rozpočtu obce získanými dotacemi. Opětovné získání finančních
prostředků na výstavby DČOV a již připravené získané prostředky
pro rok 2021.
ZO schvaluje zpětvzetí žádosti o poskytnutí dotace na domovní
čistírnu odpadních vod manželů H..
Diskuse s občany na téma Advent, koronavirus, zrušené kulturní
akce.
ZO schvaluje usnesení

V Novém Oldřichově dne 18. prosince 2020

Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce
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