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.

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 29. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 31. května 2017.
přítomno: 7 členů ZO
1 občan
omluveni: p. Marie Hladíková, MUDr. Jitka Mondoková
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Eva Rachačová
ověřovatelé zápisu: p. Jana Podlipná, p. Jaroslav Pokorný
Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
7:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO prozatím ponechává svoz pytlového tříděného odpadu
v platnosti. Stále probíhají jednání s firmou AVE ohledně této
služby. V případě změny budou občané informováni.
4. ZO schvaluje na základě výsledků a doporučení hodnotící komise 7:0:0
dodavatele na akci „Oprava místních komunikací v obci“ a to firmu
DOKOM FINAL, s.r.o., za cenu 1.077.594,- Kč, bez DPH a
pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o dílo.
5. ZO schvaluje dodavatele na opravu multifunkčního hřiště a to firmu 7:0:0
PROFIL Plus, s.r.o., dle předložené cenové nabídky.
6. Oprava autobusových čekáren – ZO tento bod odkládá do příštího
jednání. Požaduje specifikaci dodavatele.
7. ZO schvaluje žádost ZŠ a MŠ Nový Oldřichov o navýšení provozní 7:0:0
dotace dle předloženého návrhu a odůvodnění a návrh rozpočtového
opatření č. 2/2017. Navýšením provozní dotace se mění i závazné
ukazatele dle přílohy.
8. ZO neschvaluje žádost Centra pro vzdělávání a kulturu o schválení 7:0:0
rozpočtového opatření organizace z důvodu neoprávněného čerpání
z položky mzdové náklady v souvislosti s výpovědí zaměstnankyně
Centra pro vzdělávání a kulturu.
9. ZO schvaluje roční závěrku ZŠ a MŠ Nový Oldřichov za rok 2016. 7:0:0
10. ZO neschvaluje roční závěrku Centra pro vzdělávání a kulturu za 7:0:0

11.

12.
13.

14.
15.

rok 2016 z důvodu chybně sestavených účetních výkazů
k 31.12.2016.
ZO schvaluje žádost L. F., o koupi části pozemku p.č. 653/3 v k.ú.
Mistrovice u Nového Oldřichova na výstavbu rodinného domu za
cenu 150,-Kč/m2. Žadatel zajistí geometrické oddělení pozemku na
své náklady a předloží návrh kupní smlouvy.
ZO schvaluje žádost SDH Nový Oldřichov o individuální dotaci pro
činnost kroužku mladých hasičů v roce 2017 ve výši 25. 000,- Kč.
Oprava střechy na budově ZŠ a MŠ – Smlouva o dílo. Vzhledem
k tomu, že dílo není stále dokončené, vykazuje vady a nedostatky,
které brání řádnému převzetí dle SoD, ZO pověřuje starostku obce
předat veškeré podklady firmě Energy Benefit, Centre, a.s. k podání
stanoviska a právního rozkladu.
Diskuse s občanem o pytlovém svozu tříděného odpadu.
ZO schvaluje usnesení.

V Novém Oldřichově dne 6. června 2017

Jana Podlipná
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce
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