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 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 14. prosince 2016.
přítomno: 8 členů ZO
10 občanů
omluveni: MUDr. Jitka Mondoková
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Eva Rachačová
ověřovatelé zápisu: p. Jaroslav Fiala, p. Jaroslav Pokorný
Průběh jednání:
hlasování - pro:proti:zdržel se
1.
ZO schvaluje program.
8:0:0
2.
Kontrola minulého usnesení – bez připomínek.
3.
ZO odkládá žádost manželů H. a P. T. o koupi pozemku p.č. 489
v k.ú. Mistrovice u Nového Oldřichova a pověřuje kontrolní výbor
tím, aby provedl místní šetření s oběma žadateli k možnosti
geometrickému oddělení pozemku.
4.
ZO odkládá žádost manželů H. a P. T. o koupi pozemku p.č. 487/1
v k.ú. Mistrovice u Nového Oldřichova a pověřuje kontrolní výbor
tím, aby provedl místní šetření s oběma žadateli k možnosti
geometrickému oddělení pozemku.
5.
ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2017, který byl dle 8:0:0
zákona o obcích zveřejněn, příjmy i výdaje činí 16.174.001,-Kč.
Závazné ukazatele ZŠ a MŠ Nový Oldřichov byly pro rok 2017
stanoveny ve výši 530.000,- Kč. Závazné ukazatele Centra pro
vzdělávání a kulturu byly stanoveny pro rok 2017 ve výši
1.000.000,-Kč.
6.
ZO schvaluje rozpočtový výhled obce na období let 2018-2020.
8:0:0
7.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016, kdy příjmy se 8:0:0
navyšují o částku 741.400,-Kč a výdaje se navyšují o částku
741.400,-Kč.
8.
ZO bere na vědomí složení inventarizačních komisí pro
inventarizaci obecního majetku:

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

OÚ - p. Rachačová, p. Novotná, p. Podlipná
Hasičská zbrojnice – p. Pokorný, p. Švanda, p. Šrédlová
Kulturní dům - p. Fiala, p. Müller, p. Švanda
Místní hospodářství - p. Pokorný, p. Hladíková, p. Rachačová
ZŠ a MŠ – p. Mondoková, p. Müller, p. Podlipná
ZO schvaluje provedení rozpočtového opatření v případě zapojení
účelově přidělených prostředků z jiných rozpočtů v období od
prosincového zasedání ZO, tj. 14.12.2016 do 31.12.2016
starostkou obce, kdy starostka obce bude v případě provedení
rozpočtového opatření informovat ZO na nejbližším zasedání.
ZO jmenuje členy školské rady ZŠ a MŠ Nový Oldřichov za
zřizovatele na období let 2016-2018 a to Bc. Marcelu Novotnou a
p.Marii Hladíkovou.
ZO schvaluje předložený Dodatek smlouvy na svoz TKO s firmou
AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. na prodloužení platnosti a
účinnosti Smlouvy, a to do doby uzavření a nabytí účinnosti smluv
s novým dodavatelem služeb na shodný předmět plnění v rámci
vyhlášeného výběrového řízení.
ZO schvaluje pronájem fotbalových kabin pro TJ JISKRA Nový
Oldřichov, spolek na dobu 5 let dle nového Občanského zákoníku
a to od 1.1. 2017.
ZO schvaluje žádost Centra pro vzdělávání a kulturu o schválení
rozpočtových změn organizace dle návrhu.
ZO schvaluje žádost Centra pro vzdělávání a kulturu o vrácení
části neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2016 zpět
zřizovateli a to ve výši 200.000,-Kč.
Diskuse s občany o kácení stromů podél cyklostezky Varhany, o
výběrovém řízení na svoz odpadů v obci a o opravách veřejného
osvětlení.
ZO souhlasí s usnesením

V Novém Oldřichově dne 16. prosince 2016
Jana Podlipná
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce
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