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 31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 13. září 2017.
přítomno: 9 členů ZO
5 občanů
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.
9:0:0
2. Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3. ZO neschvaluje provozování Pošty Partner obcí.
8:0:1
4. ZO bere na vědomí informaci starostky obce o možnosti
financování čistíren odpadních vod pro rodinné domy z rozpočtu
obce. ZO pověřuje starostku obce tím, aby zorganizovala
informační besedu pro občany, které se zúčastní odborná firma a
podá k čistírnám odpadních vod veškeré informace.
5. ZO schvaluje předloženou nabídku na opravu místních komunikací 9:0:0
firmou DOKOM FINAL. Nabídka se týká dalších úseků, kde
vyvstala potřeba opravy, která byla zjištěna při realizaci I. etapy. ZO
schvaluje pokračování v opravách místních komunikací a to II.
etapou - komunikace v k.ú. Nový Oldřichov. ZO pověřuje starostku
obce tím, aby zajistila podklady pro vyhlášení výběrového řízení.
6. ZO schvaluje předloženou cenovou nabídku firmy EKONA, s.r.o., 9:0:0
Liberec na opravu čistírny odpadních vod ve škole a to v případě, že
oprava proběhne do konce roku 2017.
7. ZO bere na vědomí předložené cenové nabídky na opravu podlahy
v zahrádkářské klubovně. Doporučuje, aby byla oprava podlahy
provedena dle předloženého návrhu Jakuba Bartáka.
8. ZO bere na vědomí výsledek kontrolního protokolu v Centru pro
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vzdělávání a kulturu.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 Centra pro vzdělávání a
kulturu.
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů
městské policie uzavřené mezi obcí Nový Oldřichov a městem
Kamenický Šenov.
ZO schvaluje opravu autobusových čekáren a východní zdi
Mistrovického hřbitova firmou Pavel Dolejš dle předložených
cenových nabídek.
ZO schvaluje žádost manželů P., o koupi části pozemku p.č. 344
v k.ú. Nový Oldřichov za cenu 50,-Kč/m2. Žadatelé zajistí
geometrické oddělení pozemku a sepsání kupní smlouvy na své
náklady.
ZO pověřuje starostku obce tím, aby zajistila vyčíslení škody
poškozené místní komunikace firmou BauGEO při budování vrtané
studny v zahrádkářské kolonii.
ZO schvaluje pořízení párty stanu za cenu 29.090,-Kč od firmy
Párty stany Jičín, s.r.o.
Diskuse s občany o provozní době pošty v obci, vybudování čistíren
odpadních vod za pomoci finančního příspěvku z rozpočtu obce.
ZO schvaluje usnesení.

V Novém Oldřichově dne 14. září 2017

Jana Podlipná
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce
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