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 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 28. dubna 2021
přítomno: 7 členů ZO
omluveni: neomluveni: Nešlehová Lenka
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Adéla Kindermannová
ověřovatelé zápisu: Pícha Tomáš, Sedláček Pavel

2 občané

Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1. ZO schvaluje program.
7:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 s výhradou.
7:0:0
ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020.
4. ZO schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce 7:0:0
pro rok 2021 dle předloženého návrhu firmou Auditor C.J. AUDIT,
s.r.o., Liberec.
5. ZO odstupuje od veřejnoprávní smlouvy č. 16/2019 o poskytnutí 7:0:0
dotace na podporu výstavby domovní čistírny odpadních vod
manželů R., nemovitost č.p. 33 Mistrovice, z důvodu porušení
podmínek smlouvy. Do smluveného termínu nebyl předložen
kolaudační souhlas a nebyla předložena žádost o platbu.
6. ZO na základě marketingového průzkumu schvaluje firmu SONING 7:0:0
Praha s.r.o., Praha 8, aby provedla realizaci prostorové akustiky v
sále Centra pro vzdělávání a kulturu dle předložené nabídky, která
činí částku 185 933,63 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
7. ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 544 v k.ú. Mistrovice u 7:0:0
Nového Oldřichova paní J.K., bytem Mistrovice č.p. 23. Cena za
1m2 /50,- Kč. Žadatelka zajistí sepsání kupní smlouvy na vlastní
náklady.
8. ZO schvaluje Darovací smlouvu se Severočeskou vodárenskou 7:0:0
společností, a.s., se sídlem v Teplicích na podporu realizace
domovních čistíren odpadních vod ve výši 40. 000,- Kč.
9. ZO rozhodlo o nových cenách pozemků ve vlastnictví obce takto:
7:0:0
Pozemky bez ohledu na jejich kulturu do rozlohy 200 m2 – cena
100,- Kč/m2.
Pozemky bez ohledu na jejich kulturu od rozlohy 200 m2 – cena
350,- Kč/m2.

10.

11.

12.
13.

Ceny jsou platné od rozhodnutí zastupitelstva obce, tedy od 28.4.
2021.
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti 7:0:0
Volfartice na opravu nadstřešní části věže a obnovu dvou ciferníků
na kostele Povýšení sv. Kříže v Novém Oldřichově a to ve výši
60 000,- Kč.
ZO souhlasí s přijetím daru a to na základě darovací smlouvy od p. 7:0:0
Viléma Königa, kamnářství ve výši 5.000,- Kč jako příspěvek na
odpadové hospodářství obce.
Diskuse s občany na téma cen pozemků.
ZO schvaluje usnesení.
7:0:0

V Novém Oldřichově dne 29. dubna 2021.

Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce

