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 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 20. června 2022
přítomno: 7 členů ZO
zasedání řídila: Bc. Novotná Marcela
zapsala: Kindermannová Adéla
ověřovatelé zápisu: Pícha Tomáš, Nešlehová Lenka

7 občanů

Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
7:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 150/3 v k.ú. Nový Oldřichov 7:0:0
žadateli panu J. K., bytem Nový Oldřichov č.p. 141. Cena 350,Kč/m2, žadatel zajistí sepsání kupní smlouvy na vlastní náklady.
4. ZO souhlasí s prodejem pozemků p.č. 683, 685, 686 a 687 v k.ú. 7:0:0
Mistrovice u Nového Oldřichova manželům M. a M. Z., bytem
Janská 73, Děčín. Cena 406,-Kč/m2, žadatelé zajistí sepsání kupní
smlouvy na vlastní náklady.
5. ZO souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 653/1 v k.ú. Mistrovice 7:0:0
u Nového Oldřichova dle předloženého návrhu žadatelce paní L. K.,
bytem Vězeňská 205/2, Česká Lípa. Cena 350,- Kč/m2. Žadatelka
zajistí sepsání kupní smlouvy, geometrické odměření a v případě
potřeby přestěhování informační tabule na vlastní náklady.
6. ZO schvaluje žádosti v rámci vyhlášeného Programu pro 7:0:0
poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren
odpadních vod v obci Nový Oldřichov – V. Výzva pro tyto žadatele:
- M. V., nemovitost čp. 103 - Nový Oldřichov, podpora ve výši
80.000,- Kč
- R.Š., nemovitost č.p. 79 – Nový Oldřichov, podpora ve výši
80.000,- Kč
- M. a K. Š., nemovitost č.p. 83 - Nový Oldřichov, podpora ve výši
80.000,- Kč
- I. P., nemovitost č.p. 5 – Nový Oldřichov, podpora ve výši
80 000,- Kč
Se žadateli bude sepsána Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Nový Oldřichov na podporu výstavby
domovních čistíren odpadních vod.
7. ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 7:0:0
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břemene a dohodu o umístnění staveb - inženýrské sítě k pozemku
p.č. 186 v k.ú. Mistrovice u Nového Oldřichova dle předloženého
návrhu s tím, že nebude zasaženo do tělesa komunikace, a to dle
předložené projektové dokumentace. Smlouva nenahrazuje
Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.
ZO schvaluje doplacení nákladů na opěrnou zeď mezi nemovitostí
čp. 115 Mistrovice manželů H. a hasičským muzeem. Celkové
náklady z rozpočtu obce byly schváleny ve výši 20. 000,- Kč,
10. 220,- Kč již bylo uhrazeno z rozpočtu obce na materiál. Částka
9. 780,- Kč bude zaplacena z rozpočtu obce oproti předložení
příslušného dokladu ze strany manželů H.
ZO bere na vědomí Vyhodnocení akčního plánu sociálních služeb
obcí Svazku obcí Novoborska za rok 2021 a Akční plán sociálních
služeb obcí Svazku obcí Novoborska na rok 2022.
ZO souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s firmou 22 NET na
pronájem internetového zařízení na budově kostela Povýšení sv.
Kříže a to ve výši 2000,- Kč/měsíc.
ZO souhlasí s pořízením tankovacích karet CCS pro JSDH Nový
Oldřichov dle schváleného rozpočtu.
ZO souhlasí s opravou části střechy na budově Centra pro
vzdělávání a kulturu firmou PROREKO – IČO: 71964258, David
Blažej, Dolní Podluží 524 dle předložené cenové nabídky. Cenová
nabídka: 235. 151,40 Kč, vč. DPH.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022, kdy se příjmy navyšují
o částku 1. 423 580 Kč a výdaje se navyšují o částku 3. 286 271,20
Kč.
ZO souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy se společností Festive na
realizaci akce „Slavnosti obce, aneb otevíráme léto“
v celkové částce 241. 000,- Kč včetně DPH.
ZO souhlasí s cenovou nabídkou a uzavřením smlouvy s firmou
ZEPS, IČO: 28688651 na akci „Oprava havarijního stavu mostu
Nový Oldřichov“ v částce 1 575 205,90 Kč včetně DPH.
ZO souhlasí se změnou Směrnice o zadávání veřejných zakázek
v případech krajně naléhavých, kdy není možno postupovat podle
dané směrnice. Krajně naléhavé případy: odstraňování
bezprostředních následků havarijních stavů, živelných pohrom,
odvrácení možného ohrožení.
ZO souhlasí s následující změnou v rámci zřizovací listiny Centra
pro vzdělávání a kulturu: hostinská činnost, prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin, včetně nápojů bude dle zřizovací listiny
v hlavním předmětu činnosti organizace a to od 1.5. 2022.
Zároveň bere ZO na vědomí informaci účetní firmy Rajtr & spol.
ohledně obratu z vedlejší činnosti a dani z přidané hodnoty.
Diskuse s občany na téma hasiči a slavnosti obce.
ZO schvaluje usnesení.
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V Novém Oldřichově dne: 30. června 2022

Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce

