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 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 4. září 2019.
přítomno: 5 členů ZO
omluveni: Nešlehová Lenka, Pícha Tomáš, Bc. Novotná Marcela

4 občané

zasedání řídila: Mgr. et. Mgr. Burdová Pavlína
zapsala: Adéla Kindermannová
ověřovatelé zápisu: Sedláček Pavel, Šíma Štěpán
Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
5:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Novoborska za rok 5:0:0
2018
4. ZO povoluje zřízení vrtané studny na pozemku p.č. 118 v k.ú. Nový 5:0:0
Oldřichov dle předloženého posudku hydrogeologa RNDr. Luska
5. ZO schvaluje žádost pana I. Š., trvale bytem Nový Oldřichov č.p. 5:0:0
67, o koupi pozemku p.č. 655/1 v k.ú. Nový Oldřichov za cenu 50
Kč,-/m2. Žadatel zajistí sepsání kupní smlouvy na vlastní náklady.
6. ZO schvaluje žádost pana B. R., trvale bytem Mistrovice 181, o 5:0:0
koupi části pozemku p.č. 2 v k.ú. Mistrovice u Nového Oldřichova
za cenu 50,- kč/m2. Geometrické oddělení pozemku a sepsání kupní
smlouvy zajistí žadatel na vlastní náklady.
7. ZO zamítá žádosti o koupi pozemku p.č. 54/3 v k.ú. Nový 5:0:0
Oldřichov, pozemek si obec ponechá ve svém vlastnictví.
8. ZO souhlasí s aktualizací a doplněním Obecně závazné vyhlášky o 5:0:0
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Nový Oldřichov. Vyjmut bude
bod týkající se zelených pytlů na sklo, které obec nevyužívá, a
sběrná místa budou doplněna o sběrné místo u Centra pro
vzdělávání a kulturu. Pro odběr biologického odpadu, jedlých tuků a
olejů byla v OZV stanovena každá středa v měsíci v době od 9 do
11 hod. za přítomnosti pracovníka úřadu v areálu bývalé sběrny.
9. ZO nesouhlasí s uzavřením smlouvy na vybudování ČOV pro ZŠ a 5:0:0
MŠ Nový Oldřichov dle návrhu společnosti EKONA, Liberec.

10. ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na lesní techniku dle
předloženého návrhu.
11. ZO souhlasí se zřízením vodovodní přípojky k č.p. 10 v k.ú. Nový
Oldřichov dle předložené projektové dokumentace, za podmínek,
které budou uvedeny v Rozhodnutí o zvláštním užívání
komunikace. Před zřízením překopu bude stav komunikace
žadatelem detailně nafocen.
12. ZO schvaluje žádosti a pověřuje starostku obce sepisem Smlouvy o
poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného Programu pro poskytování
dotací na podporu výstavby domácích čistíren odpadních vod v obci
Nový Oldřichov – II. Výzva pro tyto žadatele:
- P. a R. R., nemovitost čp. 33 Mistrovice – Nový Oldřichov,
podpora ve výši 80.000,- Kč
- B. a E. R., nemovitost čp. 181 Mistrovice – Nový Oldřichov,
podpora ve výši 80.000,- Kč
- Z. a M. T., nemovitost čp. 104 Nový Oldřichov, podpora ve výši
80.000,- Kč
- L. K., nemovitost čp. 94 Nový Oldřichov, podpora ve výši
80.000,- Kč
Podpora bude vyplacena na základě podmínek uvedených ve
vyhlášené výzvě k Programu.
13. ZO bere na vědomí žádost společnosti NEJ.CZ a požaduje doplnění
žádosti o jednoduchou technickou dokumentaci od autorizovaného
projektanta.
14. ZO souhlasí s finančním darem od firmy p. M. Š. ve výši 5 000,- Kč
pro ZŠ a MŠ Nový Oldřichov. Dar bude použit na aktivity školy.
15. ZO souhlasí s platbou faktury za opravu krajské komunikace u
obchodu ve výši 164 939,03,- Kč firmě Zemní a dopravní stavby
Hrdý Milan s tím, že uvedená částka bude po rozhodnutí Rady
Libereckého kraje přefakturována Krajské správě silnic Libereckého
kraje.
16. ZO souhlasí s objednávkou firmy ZEPS na bourání komínu na
budově č.p. 91 - Mistrovice.
17. ZO schvaluje platbu Finančnímu úřadu ve výši 35 000,- Kč na
základě výdaje v rámci předpisu. Realizace akce „Aktivní mládež
bez hranic“
18. ZO souhlasí se zaplacením faktury za právní služby JUDr. Tögelovi
ve výši 22 264,- Kč, za zastupování ve věci odstoupení od smlouvy
a řešení vad při rekonstrukci střechy školy ZŠ a MŠ Nový
Oldřichov, kterou prováděla firma Szabo.
19. ZO souhlasí se zaplacením faktury za opravu komunikace ve výši
121 902,91,- Kč za rekonstrukci příjezdové cesty p.č. 408/1 v k.ú.
Nový Oldřichov.
20. ZO souhlasí s Dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo od firmy Zemní a
dopravní stavby Hrdý Milan v celkové ceně 475 005,53 Kč vč.
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21. ZO souhlasí s ponecháním si jednoho pracovního místa v rámci 5:0:0
veřejně prospěšných prací z Úřadu práce v České Lípě. Smlouva
bude prodloužena do 31.5.2020.
V Novém Oldřichově dne 6.září 2019

Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce

