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 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 7. listopadu 2016.
přítomno: 8 členů ZO
4 občané
omluveni: MUDr. Jitka Mondoková
zasedání řídila: Bc. Marcela Novotná
zapsala: Eva Rachačová
ověřovatelé zápisu: p. Jana Podlipná, p. Radek Švanda
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. ZO vyzývá žadatele
k dohodě mezi oběma žadateli.
4.
ZO odkládá žádost manželů H. o koupi pozemku p.č. 487/1 v k.ú.
Mistrovice u Nového Oldřichova. ZO vyzývá žadatele k dohodě.
5.
ZO schvaluje Smlouvu o dílo s Josefem Kühnem na zajištění zimní 8:0:0
údržby pro rok 2017 za cenu 600,-Kč/hod.
6.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2016, kterou se 8:0:0
vydává Požární řád obce.
7.
ZO schvaluje podání žádostí o dotaci do dotačních programů 8:0:0
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na tyto akce:
- obnova povrchu multifunkčního hřiště
- oprava místních komunikací
- oprava historického hrobu na Mistrovickém hřbitově
8.
ZO schvaluje žádost Centra pro vzdělávání a kulturu o schválení 8:0:0
rozpočtových změn organizace dle návrhu.
9.
ZO zamítá žádost H. K. o pokácení stromů na obecním pozemku 8:0:0
p.č. 653/1 v k.ú. Mistrovice u Nového Oldřichova z důvodu
nevyřešených majetkových poměrů v rámci pozemku.
10. ZO schvaluje právní zastoupení obce advokátní kanceláří JUDr. 8:0:0

11.
12.

Vladimír Tögel ve věci podání stanoviska k Návrhu auditorní
zprávy MFČR.
Diskuse s občany
ZO schvaluje usnesení
8:0:0

V Novém Oldřichově dne 10.listopadu 2016
Jana Podlipná
místostarostka obce

Bc. Marcela Novotná
starostka obce

