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 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 1. března 2017.
přítomno: 7 členů ZO
3 občané
omluveni: p. Marie Hladíková, MUDr. Jitka Mondoková
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Eva Rachačová
ověřovatelé zápisu: p. Jindřich Müller, p. Radek Švanda
Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
7:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Nový Oldřichov za 7:0:0
rok 2016 a to zisk ve výši 56.976,75 Kč. Zisk bude použit na úhradu
ztráty z roku 2015.
4. ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Nový 7:0:0
Oldřichov na období let 2018-2019.
5. ZO schvaluje s výhradou výsledek hospodaření Centra pro 7:0:0
vzdělávání a kulturu za rok 2016 a to ztrátu 81.470,43 Kč. Ztráta
bude uhrazena z rozpočtu organizace na rok 2017.
6. ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Centra pro vzdělávání a 7:0:0
kulturu na období let 2018-2019.
7. ZO schvaluje na základě výsledků a doporučení hodnotící komise 7:0:0
dodavatele na akci „Svoz odpadů v obci Nový Oldřichov“ a to firmu
AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. ZO pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
8. ZO revokuje bod č. 8 z usnesení č. 26 ze dne 1.2.2017.
7:0:0
9. ZO schvaluje finanční dar pro Unii rodičů a přátel školy Nový 7:0:0
Oldřichov ve výši 3.000,-Kč na konání Zimních závodů.
10. ZO schvaluje finanční dar pro ČZS Nový Oldřichov ve výši 600,- 7:0:0
Kč na konání kulturní akce „ Čas Waldu neodnes´“
11. Diskuse s občany ke kouřícím komínům v obci a o nepořádku po
zimě.
12. ZO souhlasí s usnesením.
7:0:0
V Novém Oldřichově dne 2.března 2017

Jana Podlipná
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce

