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 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 16. září 2020.
přítomno: 6 členů ZO
omluveno: Nešlehová Lenka, Pícha Tomáš
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Adéla Kindermannová
ověřovatelé zápisu: Šíma Štěpán, Mgr. et Mgr. Burdová Pavlína

6 občanů

Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
6:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO bere na vědomí zpětvzetí žádosti M. J. a V. P. o koupi pozemku
p.č. 346 v k.ú. Nový Oldřichov za účelem výstavby rodinného
domu.
4. ZO schvaluje žádost D. H. a S. a A. P. o koupi části pozemku p.č. 6:0:0
619 v k.ú. Mistrovice u Nového Oldřichova. Geometrická oddělení a
sepsání kupních smluv zajistí žadatelé na vlastní náklady.
5. ZO schvaluje žádosti v rámci vyhlášeného Programu pro 6:0:0
poskytování dotací na podporu výstavby domácích čistíren
odpadních vod v obci Nový Oldřichov – III. Výzva – 1.kolo, pro
tyto žadatele:
- R. a L. H., nemovitost č.p. 102 Nový Oldřichov, podpora ve výši
80.000,- Kč
- T. P., nemovitost č.p. 179 Nový Oldřichov, podpora ve výši
80.000,- Kč
- K. a J. S., nemovitost č.p. 162 Nový Oldřichov,
podpora ve výši 80.000,- Kč
Žadatelé budou vyzváni k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.

6.

7.

ZO uděluje sankci za porušení podmínek dotačního programu panu
F. K.. Sankce byla stanovena na 0,25 % z celkové částky poskytnuté
dotace za každý den prodlení doložení protokolu o zkoušce.
ZO schvaluje 2. kolo - III. výzvy Programu pro poskytování dotací
6:0:0
na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod. Zahájení
příjmu žádostí: 1.10. 2020, ukončení příjmu žádostí: 28.2. 2021,
vyhodnocení žádostí: 31.3. 2021.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů 6:0:0

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

č.1/2020, kterou se zároveň zrušuje Obecně závazná vyhláška o
místních poplatcích č. 4/2004 ze dne 8. prosince 2004.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů č. 2/2020, kterou se zároveň
zrušuje Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů č. 4/2015 ze dne 9.12.2015
ZO schvaluje nové podmínky spolupráce se společností DIMATEX.
Obec bude přispívat na náklady spojené se svozem kontejnerů
částkou 900,- Kč ročně.
ZO schvaluje Řád veřejného pohřebiště platný od 1. září 2020.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2020, kdy se příjmy navyšují
o částku 1 091 000,- Kč a výdaje se navyšují o částku 789 301,- Kč.
ZO souhlasí s návrhem finančního vypořádání s firmou NEJ.CZ
v souvislosti s demontáží komína na budově Centra pro vzdělávání a
kulturu. Firma NEJ.CZ se bude podílet na spoluúčasti částkou
8 000,- Kč.
ZO revokuje usnesení č. 12, bod 4 ze dne 27.4. 2020. Žádost o
koupi pozemku - pozemek p.č. 552 v k.ú. Mistrovice u Nového
Oldřichova. Žadatel J. R. nepředložil kupní smlouvu a svou žádost
vzal zpět.
ZO revokuje usnesení č.7, bod 5 ze dne 10.6. 2019. Žádost o koupi
pozemku – pozemek p.č. 258/1 v k.ú. Mistrovice u Nového
Oldřichova. Žadatelé manželá H. nepředložili kupní smlouvu, na
urgence obce nereagovali.
Diskuse s občany o volbách a hygienických opatření v souvislosti
s Covid - 19
ZO schvaluje usnesení

V Novém Oldřichově dne 23. září 2020

Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce
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