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 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 28. února 2022
přítomno: 6 členů ZO
omluveni: Nešlehová Lenka
zasedání řídila: Bc. Novotná Marcela
zapsala: Kindermannová Adéla
ověřovatelé zápisu: Pícha Tomáš, Sedláček Pavel

10 občanů

Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
6:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. RO č.1/2022. Po konzultaci s účetní firmou není potřeba rozpočet
měnit rozpočtovým opatřením.
4. ZO schvaluje volbu přísedící u Okresního soudu v České Lípě 6:0:0
na období 2022-2025 a to p. L. V., která splnila dle zákona veškeré
podmínky k této funkci.
5. ZO souhlasí s prodejem pozemků p.č. 689 a 693 v k.ú. Mistrovice 6:0:0
u Nového Oldřichova žadateli panu F. S., bytem V Lukách 641,
Měšice. Cena 350,- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem pozemku
hradí žadatel. Prodej pozemků byl zveřejněn dle zákona o obcích.
6. ZO souhlasí s prodejem pozemků p.č. 694 a 695 v k.ú. Mistrovice 6:0:0
u Nového Oldřichova žadatelům T.a J. R., bytem Polevsko 128,
Polevsko. Cena 350,- Kč/m2. Pozemek p.č. 688 v k.ú. Mistrovice
u Nového Oldřichova si obec ponechá ve svém vlastnictví. Pozemek
bude sloužit jako přístupový pro okolní pozemky. Náklady spojené
s prodejem pozemků hradí žadatelé. Prodej pozemků byl zveřejněn
dle zákona o obcích.
7. ZO schvaluje V. výzvu Programu pro poskytování dotací 6:0:0
na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod. Zahájení
příjmu žádostí: 1.5.2022, ukončení příjmu žádostí: 31.10.2022,
vyhodnocení žádostí: 31.12.2022.
8. ZO bere na vědomí výsledky auditorní zprávy o hospodaření obce
za rok 2021 s tím, že Závěrečný účet obce za rok 2021 bude dle
zákona zveřejněn a na dalším jednání ZO schválen. Závěry auditu:
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
9. ZO souhlasí s dotiskem knihy Kdysi Mistrovice dnes Nový
6:0:0
Oldřichov v počtu 500 Ks dle předložené nabídky firmy Studio
REMA,93, spol. s.r.o. V knize budou před dotiskem provedeny
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drobné úpravy.
ZO souhlasí s objednávkou propagačního materiálu – hrnků
s motivem obce na základě předložené nabídky.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 8. 000,- Kč
ke zřizování a provozu BABYBOXU, a to na základě Darovací
smlouvy.
ZO bere na vědomí rezignaci pana Štěpána Šímy na funkci
zastupitele. Podle zákona mandát zanikl změnou trvalého bydliště
zastupitele.
ZO souhlasí s tím, že Hana Riantová se stane místopředsedkyní
povodňové komise, Pavla Sedláčka pověřuje agendou úseku kácení
a životního prostředí. Členem kontrolního výboru stanovuje Pavlínu
Burdovou.
ZO souhlasí s tím, že Svazek obcí Novoborska přijal úvěr od ČS,
a.s. na předfinancování projektu „Prevence vzniku BRKO
na Novoborsku“ ve výši 1. 439. 900,- Kč s čerpáním prostředků
do 30.6. 2022.
ZO na základě výběrového řízení doporučuje starostce obce
přijmout na pozici vedoucí Centra pro vzdělávání a kulturu paní
Lenku Jiráňovou a to od 1.4. 2022, s tříměsíční zkušební dobou
na dobou neurčitou.
ZO souhlasí s vyhlášením poptávkového řízení v rámci Veřejné
zakázky malého rozsahu na opravu kostela povýšení sv. Kříže
a jmenuje komisi pro otevírání obálek v tomto složení: Bc. Marcela
Novotná, Pavel Sedláček, Mgr. et Mgr. Burdová Pavlína. ZO
pověřuje starostku obce, aby zajistila všechny potřebné podklady
pro vyhlášení poptávky.
ZO schvaluje žádosti spolků o individuální dotace na rok 2022
v rámci zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a dle schváleného rozpočtu.
 ČZS Nový Oldřichov ve výši 10.000,- Kč
 TJ Jiskra Nový Oldřichov ve výši 100. 000,- Kč
ZO souhlasí s vybudováním Čistírny odpadních vod pro nemovitost
čp. 51 Mistrovice, obecní úřad dle předložené nabídky. Cena ČOV –
46 900,- Kč. Nabídka pro vybudování ČOV pro CVaK byla
odložena s tím, že proběhne opakovaná kontrola propustnosti jímky
na nemovitosti CVaKu.
ZO souhlasí s odpisem pohledávek za roky 2015 – 2021.
Diskuse s občany na hasičské téma, hasiči v obci, pomoc Ukrajině,
kdy obec nabídla lůžka ve CVAKu na pomoc uprchlíkům
z Ukrajiny.
ZO schvaluje usnesení.

V Novém Oldřichově dne: 9. března 2022

Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce
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