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» ČERVEN 2021«

Usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 28. dubna 2021
přítomno: 7 členů ZO
omluveni: neomluveni: Nešlehová Lenka
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Adéla Kindermannová
ověřovatelé zápisu: Pícha Tomáš, Sedláček Pavel

Průběh jednání:
1.
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4.
5.

6.
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2 občané

hlasování - pro:proti:zdržel se

ZO schvaluje program.
Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 s výhradou.
ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020.
ZO schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce pro rok 2021
dle předloženého návrhu firmou Auditor C.J. AUDIT, s.r.o., Liberec.
ZO odstupuje od veřejnoprávní smlouvy č. 16/2019 o poskytnutí dotace
na podporu výstavby domovní čistírny odpadních vod manželů R., nemovitost
č.p. 33 Mistrovice, z důvodu porušení podmínek smlouvy. Do smluveného
termínu nebyl předložen kolaudační souhlas a nebyla předložena žádost
o platbu.
ZO na základě marketingového průzkumu schvaluje firmu SONING Praha
s.r.o., Praha 8, aby provedla realizaci prostorové akustiky v sále Centra
pro vzdělávání a kulturu dle předložené nabídky, která činí částku 185 933,63
Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 544 v k.ú. Mistrovice u Nového
Oldřichova paní J.K., bytem Mistrovice č.p. 23. Cena za 1m2 /50,- Kč.
Žadatelka zajistí sepsání kupní smlouvy na vlastní náklady.
ZO schvaluje Darovací smlouvu se Severočeskou vodárenskou společností, a.s.,
se sídlem v Teplicích na podporu realizace domovních čistíren odpadních vod
ve výši 40. 000,- Kč.
ZO rozhodlo o nových cenách pozemků ve vlastnictví obce takto:
Pozemky bez ohledu na jejich kulturu do rozlohy 200 m2 – cena 100,- Kč/m2.
Pozemky bez ohledu na jejich kulturu od rozlohy 200 m2 – cena 350,- Kč/m2.
Ceny jsou platné od rozhodnutí zastupitelstva obce, tedy od 28.4. 2021.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Volfartice
na opravu nadstřešní části věže a obnovu dvou ciferníků na kostele Povýšení sv.
Kříže v Novém Oldřichově a to ve výši 60 000,- Kč.
ZO souhlasí s přijetím daru a to na základě darovací smlouvy od p. Viléma
Königa, kamnářství ve výši 5.000,- Kč jako příspěvek na odpadové
hospodářství obce.
Diskuse s občany na téma cen pozemků.
ZO schvaluje usnesení.
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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.

Vážení občané,
pomalu nám začíná červen, počasí nás moc netěší, pořád je v podstatě aprílové,
teploty nízké, a to hlavně oproti loňskému roku, kdy jsme si už užívali letních dní.
Meteorologové ale praví, že toto počasí je typicky jarní, jen jsme si už odvykli. Koronavirus
stále zpomaluje a my se pomalu chystáme na plánování letní dovolené. K moři, po Čechách,
na hory, do lesů, prostě někam, kde nám bude dobře, kde si odpočineme a alespoň trochu
zapomeneme na minulé dlouhé měsíce, protkané koronavirem. Nechala jsem se očkovat.
Názory na očkování se různí a každý má samozřejmě právo na volbu. Očkovat ano či ne.
Informací k očkování a o vakcínách máme mnoho, jen je těžké se ve všem vyznat. Tak si prostě
každý z nás srovná a porovná myšlenky a dostupné informace a podle toho se rozhodne.
Očkovat jsem se nechala v Kulturním domě Crystal v České Lípě. Při příchodu vás uvítají
usměvavé tváře (i pod respirátorem poznáte, že se na vás usmívají) nejen odborníků
z lékařského prostředí, ale i dobrovolníků, kteří zdarma pomáhají zkoordinovat celý očkovací
proces. Ráno jdou do svého zaměstnání a pak nastupují devítihodinovou směnu jako
dobrovolníci v očkovacích centrech. Mezitím, co se dnes a denně dozvídáte nové a nové
skandální zprávy v naší politice. Již v pořadí čtvrtý ministr zdravotnictví v období pandemie
koronaviru zapomněl v přiznání o svém majetku napsat, že místo pěti nemovitostí, kterých
je majitelem, jich vlastní více než 120 a s tím spojené miliónové pronájmy. Ministr Havlíček
dovysvětlil, že se stala chyba, kterou si pan ministr opraví. Je nutno v tomto případě zmínit,
že naše tehdejší paní místostarostka zapomněla v roce 2017 toto přiznání podat, podala ho
o týden později a ve správním řízení dostala pokutu 1. 000,- Kč. Stát proplatil plastikářské
firmě Fatra ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše dotaci 547 tisíc korun, přestože
platby pro firmy z holdingu Agrofert byly kvůli auditu Evropské komise ke střetu zájmů
preventivně pozastaveny. České úřady chtějí na dotaci pro Fatru otestovat, zda Brusel peníze
opravdu neproplatí, a získat tak rozhodnutí o zamítnutí platby. EU už nás varuje, že díky
těmto „zkouškám“ pozastaví, resp. zastaví dotace všem firmám v naší republice. Jen pro
srovnání – obec podala žádost o dotaci na akustiku ze Státního zemědělského intervenčního
fondu, (SZIF) potažmo z peněz EU a naše republika (nikoliv EU) vytvořila detailnější
metodický dokument k výběrovým řízením. Nestačí zákon o veřejných zakázkách, ale SZIF
chce, aby se vybíralo minimálně ze tří firem. Poptáte jich osm, nabídku vám dají dvě – špatně.
Proces musíte zopakovat. A tak ho můžete opakovat do aleluja až vám zase naopak vyprší
termíny a nedostanete dotaci žádnou. A to se bavíme o zakázce za 400 tis. Kč včetně DPH.
Co potom zakázky napřímo zadané státem za stovky miliónů pod rouškou pandemie. A jedeme
dál. Ministr vnitra Hamáček bude ze všech směrů a stran vysvětlovat svou plánovanou cestu
do Moskvy s odkazem na kamufláž. Státní zástupce Zeman odstoupí kvůli tlaku ministryně
spravedlnosti Benešové, která se kaje, že ona nic, že ona rozhodně nezasahuje do práce
státních zástupců, ale veřejně oznámí, že na státního zástupce podá kárnou žalobu, přičemž
se vytasí s verzí Vrbětic číslo 3, která je jak pohádka o třech kouzelných oříšcích. To všechno
jsou tak skandální věci, že špehování Nečasovy ženy Nečasovou milenkou přes tajné služby
bylo slabým odvarem, a přesto to byl důvod k pádu vlády v té době a odstoupení premiéra
Nečase z funkce. Já si nikdy nemyslela, že jsem takový vlastenec, ale je mi fakt smutno,
že z naší suverénní České republiky se stává republika z říše divů, kterou budeme dávat
dlouho do pořádku.
Milí občané, nezbývá nic jiného než občas nečíst, co se v republice děje a zpříjemnit si
své dny jinými činnostmi. Máte už na zahrádce zasetou zeleninu, přemýšlíte o výměně jarních
květin za letní, zkusili jste po dlouhé době nějaký sport? Ne? Tak honem do toho a bez váhání,
bude vám rozhodně líp než u čtyřiadvacítky v televizi.
Přeji Vám krásný červen, žákům úspěšné dokončení povinné školní docházky, která
byla letos turbulentní, hodně zdraví a štěstí do dalších dní.
Marcela Novotná
starostka obce

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Následující konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce bude dle zákona
o obcích oznámeno elektronicky na webových stránkách, fyzicky na úřední
desce a plakátovacích plochách.

ODPAD ZA HŘBITOVNÍ ZDÍ
Na dolním hřbitově je za hřbitovní zdí určeno místo k odkládání odpadu
z jednotlivých hrobů. Odpad se odváží do kontejneru. Žádáme vás, abyste
neházeli odpad z hrobů podél celé zdi. Ten se pak rozlítá po celém lese
za hřbitovem a dělá v něm nepořádek. Dávejte prosím odpad na jedno dané
určené místo. Děkujeme.

AKUSTIKA
Práce na akustice v Centru pro vzdělávání a kulturu budou započaty v polovině
června a potrvají 14 dní. Obec byla úspěšná v podání dotace na akustiku, takže
realizace této akce bude z 50-ti% hrazena z dotace.
Celkové náklady jsou 224. 979,69 Kč.
Akustické úpravy budou vypadat takto

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA HASIČSKÉ MUZEUM
Obec připravuje zadávací podmínky pro vyhlášení výběrového řízení
na projektanta, který bude zpracovávat projektovou dokumentaci na komplexní
rekonstrukci hasičského muzea. Na veřejném zasedání zastupitelstva obce, které
se bude konat v červnu bude výběrové řízení vyhlášeno.

KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
Zahájili jsme jednání s církví ohledně převodu kostela Povýšení sv. Kříže do majetku obce.
Velmi táhlá a pomalá oprava kostela a opakující se investice především na lešení, které
je každý rok nutné k postupným opravám, se obec rozhodla, že požádá o převod do svého
vlastnictví. Pokud bude kostel ve vlastnictví obce, bude moci obec požádat o dotaci
na celkovou opravu. Církev žádá dotace každý rok, ale vlastní finanční podíl církve je tak
nízký, že není možné provádět opravy širšího charakteru. Uvidíme, jaké podmínky církev bude
mít, a poté bude o případném převodu rozhodovat zastupitelstvo obce.

KOMPOSTÉRY
Svazek obcí Novoborska vyhlásil výběrové řízení na dodání kompostérů. Přišla
jen jedna nabídka, která převyšovala stanovenou cenu. Výběrové řízení se tedy
muselo zrušit. Bude vyhlášeno znovu s přihlédnutím k tomu, že materiály téměř
ve všech oborech narůstají.

PŘESTUPKY
Často se nás ptáte, jak to je s přestupky. Přestupek je společensky škodlivý
protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který
vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Pro obec
projednává přestupky Městský úřad v České Lípě, přestupkové oddělení.
V rámci přestupkového oddělení se řeší přestupky proti pořádku,
občanskému soužití, přestupky proti majetku a dále pak přestupky, o kterých to stanový jiný
zákon.
Účastníkem řízení je obviněný, poškozený, vlastník věci. Účastníci řízení mají právo na vydání
rozhodnutí, v ostatních případech lze rozhodnutí předat jen právnické nebo podnikající
fyzické osobě, stanoví-li tak zákon. Z těchto důvodů nemůže oprávněná úřední osoba sdělovat
svědkům jakékoliv informace k přestupkům, neboť nejsou účastníky řízení. Poškozený
je v řízení o přestupku pouze ten, kdo utrpěl škodu, případně se pachatel obohatil na jeho
úkor, škoda musí být vyčíslena v penězích, nelze řešit jen morální újmu.
Přestupky jsou v rámci obce řešeny na základě veřejnoprávní smlouvy s Městem Česká Lípa.
Za jeden přestupek obec platí 1. 000,- Kč, od 1.1.2022 bude tato služba zvýšena na 2. 000,Kč.

POZEMKY
Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání upravilo ceny pozemků.
Ceny jsou platné od rozhodnutí zastupitelstva obce, tedy od 28.4.2021

Pozemky bez ohledu na jejich kulturu do rozlohy 200 m2 – cena 100,- Kč/m2
Pozemky bez ohledu na jejich kulturu od rozlohy 200 m2 – cena 350,- Kč/m2
Doporučujeme těm, kteří mají pozemky pronajaté, aby významně zauvažovali o jejich koupi.
Ceny pozemků se rapidně zvedají. Obec měla ceny pozemků na velmi nízké úrovni 11 let.
Vzhledem k tomu byly ceny pozemků zvýšeny. Poptávka po pozemcích je skutečně veliká.
Obec upřednostňuje prodej pozemků za účelem výstavby rodinných domů, zohledňuje však
i to, že pozemky jsou dlouhodobě nájemci užívány, zhodnocovány a upravovány. Proto bylo
upuštěno od nutné podmínky výstavby, která byla původně základní podmínkou v kupní
smlouvě.

ÚZEMNÍ PLÁN
Upozorňujeme, že podněty a připomínky k územnímu plánu je možné podat do 31.5. 2021.
Po této lhůtě budou odeslány Městskému úřadu v České Lípě, odbor územního plánování.
Ten vypracuje mapu, zapracuje připomínky a společně projdeme terén.

PLASTY
Hrozí kolaps celého systému třídění plastů v obcích. Podle nového
zákona, který je platný od 1.1. 2021 se ptá řada měst a obcí, co bude
dělat s vytříděnými plasty. Na třídících linkách se v současné době podle
nové odpadové legislativy neuplatní jiné plasty než PET lahve, tvrdé
obaly na drogistické zboží a fólie. Ostatní plasty zvané plastové výměty
již třídící linky nevezmou. Nedají se podle nového zákona ani odvézt
na skládku. Nelze občanům říkat, aby teď třídili např. jen PET lahve
a za měsíc zase jen kelímky od jogurtu. Zástupci Svazu měst a obcí jednají se všemi
zainteresovanými stranami, kterými jsou ministerstvo životního prostředí, EKO-KOM, Česká
asociací obalového hospodářství. Dlouhodobým neřešením této situace hrozí demotivace
pro třídění, což nelze připustit, protože Česká republika má zajistit vyšší třídění a materiálové
využití odpadů. Ministerstvo životního prostředí by si už mělo dát dohromady jedna a jedna
a přijet se podívat do reálu.

STAVEBNÍ ZÁKON
Příprava nového stavebního zákona dospěla do stádia úplného chaosu.
Svaz měst a obcí tento chaotický a nepřehledný způsob přípravy zákona, který
zásadně ovlivní stavební činnost v celé republice, odmítá. Sama vláda najednou
odstupuje od původního akceptovatelného návrhu a podporuje komplexní
pozměňovací návrh poslance Kolovratníka. V něm je napadrť rozbit léta dobře fungující
smíšený model veřejné správy. A to se vláda dušovala, že změna stavebního zákona povede
k nižším administrativním zátěžím a rychlejšímu projednání jednotlivých žádostí. Podle toho,
co je nyní navrhováno tomu tak určitě nebude.

DROBEK Z KNIHOVNY
Průmyslová statistika z roku 1841 uvádí, že v Mistrovicích bylo 13 rafinérií skla a velký
sklad sklářských výrobků IGNAZE PELIKANA. Ignáz Pelikan zaměstnával v padesátých
letech 19. století kolem stovky dělníků, brusičů a malířů. Pro své dělníky vydržoval
neoficiální malířskou školu.
Roku 1855 převzala firma CLEMENT RASCH rafinérii Franze Pelikana a roku 1885 tu založila první
oldřichovskou skelnou huť o jedné peci. Synové Franze Antona Pelikana JOSEF A EDUARD patřili
mezi nejproslulejší mistry sklářského řemesla v této době. Rodina Pelikanů měla 4 syny a 4 dcery
a všichni se zabývali rytím skla. Bydleli v domě č.p. 161. Firma Fr. Pelikan a syn měla 30 zaměstnanců.
Získali uznání za žluté a červené lazurování váz a mís na ovoce zdobené loveckými výjevy.
Z naší krásné knihy KDYSI MISTROVICE, DNES NOVÝ OLDŘICHOV
pro Vás vybrala knihovnice Irena Pokorná

KULTURNÍ KALENDÁŘ V OBCI
Datum
20.6.2021

Název akce
Běh Novým Oldřichovem

12.-16.7.2021

Příměstský tábor na téma
„Indiánský tábor“

Pořadatel
Centrum pro
vzdělávání a kulturu
Centrum pro
vzdělávání a kulturu

* akce se uskuteční pro takový počet osob, jaký umožní aktuální epidemiologická opatření

PODĚKOVÁNÍ
Mockrát děkuji SPOZu Nový Oldřichov za velmi krásný dárek
k mému životnímu jubileu.
Novotná Josefa

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU HASIČSKÉHO
MUZEA NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK 2021
Naše historické hasičské muzeum se chystá po dlouhé přestávce
otevřít své dveře návštěvníkům opět v měsíci ČERVNU letošního roku.
∞
Samozřejmě za podmínek týkající se počtu návštěvníků a
hygienických opatření nařízených vládou.
∞
Těšíme se na Vaši návštěvu!!
KAŽDOU SOBOTU MEZI 14 – 17 HODINOU
Sbor dobrovolných hasičů Nový Oldřichov

BĚH NOVÝM OLDŘICHOVEM
3. ročník

Neděle 20.6.2021
Pořadatel: Centrum pro vzdělávání a kulturu Nový Oldřichov, p.o.
Místo konání: Centrum pro vzdělávání a kulturu, Mistrovice 91, 471 13 Nový Oldřichov
Parkování: vedle kostela (parkoviště u Centra bude pro parkování uzavřeno)
V Centru bude k dispozici WC a restaurace s občerstvením
Pojištění: závodníci i jejich doprovod se účastní na vlastní nebezpečí. Závod se koná po
místních komunikacích obce za plného silničního provozu a závodníci jsou povinni dodržovat
zvýšené opatrnosti.
Startovné:

50 Kč (děti do 15 let zdarma)

Prezentace: 10:15 - 11:00 hodin

Start 11:15 hod. (společný pro obě trasy)

Kategorie:
Muži (bez rozdílu věku) – 5 km (jeden okruh)

Muži (bez rozdílu věku) – 10 km (dva okruhy)

Ženy (bez rozdílu věku) – 5 km (jeden okruh)

Ženy (bez rozdílu věku) –10 km (dva okruhy)

Pro první tři umístění v každé kategorii zajištěny drobné ceny.

Žádáme všechny účastníky o dodržování aktuálních epidemiologických opatření.

Informace: Miroslav Pröller, tel.: 722634895, centrum@centrumcvak.cz

Trasa běhu – okruh 5 km
Trasa 5 a 10 km (jeden a dva okruhy) – vede po asfaltové cestě od Centra do kopce směrem k
bývalému vlakovému nádraží Mistrovice, kříží Cyklostezku Varhany, vede po šotolinové cestě do
kopce a pokračuje vpravo po asfaltové cestě, stále rovně, podél okrajové zástavby obce. Za obcí se
pokračuje rovně po lesní cestě, která vede po vrstevnici a napojuje se vpravo dolů na žlutou
turistickou značku, až na Cyklostezku Varhany. Po cyklostezce vede trasa vpravo do kopce až k
bývalému nádraží Mistrovice, odkud se sbíhá po asfaltu k Centru do cíle.
Povrch trasy – 2/3 asfalt, 1/3 lesní cesta, převýšení cca 100 m

INZERCE
Majitel pozemku o rozloze 80 arů nabízí trávu na seno v Mistrovicích.
Kontakt T. Havelka, tel 604 292 840, mail tomas.havelka@email.cz

PROVOZNÍ DOBA
pátek 16.00 – 20.00 hodin
sobota 11.00 – 20.00 hodin
neděle 11.00 – 18.00 hodin

Úžasná ZOOlogická zahrada v naší ZŠ a MŠ

V měsíci ČERVNU významná jubilea slaví:
Plešingr Vítězslav
70 let
Foltín Antonín
70 let
Šťastníková Marie 83 let
Vomelová Jitka
84 let
Stupková Božena 86 let
Šímová Eliška
89 let

Srdečně blahopřejeme
Kontaktní údaje obecního úřadu
telefon: 487 767 220

mobil - starostka obce:
724 181 525
mobil – místostarostka obce: 736 753 752
mobil – administrativa obce: 730 145 208
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