O b e c N o v ý

O l d ř i c h o v

Mistrovice 51, 471 13 Nový Oldřichov

Usnesení z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 1. února 2017.
přítomno: 7 členů ZO
3 občané
omluveni: p. Eva Šrédlová, p. Jindřich Müller
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Eva Rachačová
ověřovatelé zápisu: p. Marie Hladíková, p. Jana Podlipná
Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1.
ZO schvaluje program.
7:0:0
2.
Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3.
ZO schvaluje vytvoření 6 pracovních míst v rámci veřejně 7:0:0
prospěšných prací z Úřadu práce.
4.
ZO zamítá žádost spolku Lungta o připojení se k mezinárodní 6:1:0
kampani „Vlajka pro Tibet“ s tím, že pokud se bude chtít na příští
roky obec připojit, toto písemně spolku sdělí.
5.
ZO schvaluje nákup nové techniky na údržbu veřejné zeleně a to: 7:0:0
zahradní traktůrek značky Stiga, sekačka, křovinořez.
6.
ZO schvaluje žádost TJ JISKRA Nový Oldřichov o individuální 7:0:0
dotaci v rámci zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve výši 100.000,- Kč jako příspěvek na činnost
spolku pro rok 2017. Termín vyúčtování dotace je 30.1.2018.
7.
ZO schvaluje žádost ZŠ a MŠ Nový Oldřichov o schválení 7:0:0
rozpočtových změn organizace dle návrhu.
8.
ZO schvaluje žádost Unie rodičů a přátel školy o poskytnutí 6:0:1
finančního příspěvku ve výši 3000,- Kč na pořádání zimních
závodů. Příspěvek bude vyplacen oproti účetním dokladům.
9.
ZO schvaluje zřízení přechodné úpravy místních komunikacích p.č. 7:0:0
609 v k.ú. Nový Oldřichov a p.č. 99 v k.ú. Mistrovice u Nového
Oldřichova, kdy dojde k omezení průjezdnosti vysokotonážních
vozidel.
10. ZO nesouhlasí se závěry auditorní zprávy Ministerstva financí o 7:0:0
navýšení vlastního podílu obce o 4,45% v rámci projektu Aktivní
mládež bez hranic. Dále pak nesouhlasí s odvodem finanční částky,
která byla předepsána dokumentem ze strany SAB s názvem
„Splacení“. ZO pověřuje starostku obce tím, aby zajistila právní

11.
12.

stanovisko a to na základě plné moci, kterou obec udělila JUDr.
Vladimíru Tögelovi, Advokátní kancelář, Praha. Stanovisko bude
ve stanovené lhůtě, tj. do 10.2. 2017 zasláno SAB Drážďany.
Diskuse s občany k zimní údržbě v obci.
ZO souhlasí s usnesením.
7:0:0

V Novém Oldřichově dne 2.února 2017
Jana Podlipná
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce

