Usnesení č. 48/2010/23
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Noviny pod Ralskem ze dne
28.9.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a)

Navrhovaný program veřejného zasedání Zastupitelstva obce.

b)
Smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb – připojení k Internetu uzavřenou
mezi Obcí Noviny pod Ralskem a Metronetem s.r.o., Maltézské náměstí 537/4, 118 00 Praha
1.
c)
Dohodu o podmínkách plnění povinné školní docházky v Základní škole ve Stráži pod
Ralskem uzavřenou mezi Městem Stráž pod Ralskem a Obcí Noviny pod Ralskem na rok
2010. V roce 2010 plní povinnou školní docházku v Základní škole Stráž pod Ralskem
celkem 14 žáků z obce Noviny pod Ralskem. Celková úhrada za žáky činí 143.248,- Kč.
d)
Dodatek č.1 ke Smlouvě o partnerství v rámci projektu, Internetizace knihoven
v Libereckém kraji“ uzavřenou mezi Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, příspěvková
organizace a Obcí Noviny pod Ralskem o prodloužení smlouvy z 30.12.2010 do 2.2.2011(viz
bod 5 Smlouvy) a Dohodu o spoluúčasti obce na případných opravách zařízení dodávaného
do knihovny zřízené obcí v rámci projektu ,, Internetizace knihoven Libereckého kraje“.
e)
Prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi Miroslavou
Tinhoferovou, Ivanem Krajčíkem a Obcí Noviny pod Ralskem do 15.10.2010. Důvodem
prodloužení je výběr nového provozovatele Hospody Na Hřišti. Všichni 3 zájemci – p. Plíva,
p. Falta, p. Krajčík budou do 15.10.2010 pozváni na OÚ Noviny pod Ralskem k výběrovému
řízení.
f)
Návrh rozpočtového opatření č.1/2010, rozpočtové opatření bude řádně 15 dní
vyvěšeno na úřední desce.
g)
Finanční částku ve výši do 45.000,- Kč, za kterou bude zakoupeno nové vybavení do
MŠ Noviny pod Ralskem (stolky, židličky, lehátka a další potřebné vybavení).
h)
Dokončení realizace Sportovního areálu na p.p.č. 240/2 v k.ú. Noviny pod Ralskem
spočívající v realizaci dětského hřiště firmou Tomovy parky s.r.o., Karlovice, Radvánovice
11, IČ: 47470712, realizace altánu a posezení firmou Radim Barvík, IČ: 64047580 dle
nabídek, dále provedení oplocení, terénních úprav, zakoupení písku a dalších prací, a uložilo
starostovi obce realizaci dokončit v době co nejkratší.
i)
Dokončení realizace Stavebních úprav č.p. 116 Noviny pod Ralskem včetně
venkovních úprav (chodník, oplocení, obnova zeleně, mobiliář. Realizace průběžně prováděna
dílem svépomocí a dílem dodavatelsky firmami Martin Nešpor, IČ: 64661962, Elektro
Nekola s.r.o., IČ: 27336336, Tomáš Rathauz, IČ: 44561636 a další.

j)
Výměnu oken v č.p. 117, 118, 119. Do 15.11.2010 bude podepsaná smlouva na
realizaci s vybranou firmou a termín výměny bude stanoven na únor-březen 2011.
k)
Kladné stanovisko DIAMO, s.p. – Žádost o koordinaci časového trvání zkušebního
provozu části stavby ,,Zázemí odkaliště, vodoprávní objekty, SO 02 technologická kanalizace
SO 03 akumulační a sedimentační jímka, SO 04 odlučovač ropných látek“ s termínem
zkušebního provozu objektu SO 01 ČOV Myčky včetně žádosti o změnu povolení
k vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných látek z vodního díla (SO 01 ČOV
myčky, SO 02, SO 03, SO 04) do vod povrchových jižní části vnějšího drenážního systému
odkaliště zaústěného do toku Luční strouha v ř. km. 0,83.
l)
Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení zařízení ke zlepšení funkčnosti varhan v kapli
Nejsvětější Trojice v Novinách pod Ralskem v ceně do 20.000,- Kč.
m)
Finanční dar ve výši 10.000,- Kč rodině Radky a Miroslava Novákových na opravu
domu po srpnových povodních.
n)
Záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 178/1 a pozemku 502/11 v k.ú. Noviny pod
Ralskem – žadatel Vladimír Mareš.
Zastupitelstvo obce odložilo:
a)
Zastupitelstvo obce odložilo stanovisko k projektu ,, Zvýšení ochrany sídel v povodí
Ploučnice před povodněmi – studie proveditelnosti“, zpracovatel projektu Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, Praha 5 – Smíchov. Na základě zkušeností ze srpnových
povodní je třeba osobní jednání z projektantem a investorem akce Povodí Ohře s.p.
Chomutov.
b)
Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 848/1 v k.ú. Noviny pod Ralskem – žadatel pí
Růžena Nesplová.Ve věci bude vyvoláno jednání s Veronikou Jírovou, Růženou Knesplovou
za účele směny nebo prodeje části pozemků v dané lokalitě.

Zastupitelstvo obce uložilo:
a)
Místostarostovi obce řešení žádosti firmy KOBRLE – ENERGETICKÉ AUDITY – o
zaplacení faktury za Energetický audit podle smlouvy o dílo ze dne 15.5.2009 ve výši
35.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
a)
Žádost TJ Noviny pod Ralskem o to, aby příjmy z fotovoltaliky, které obec Noviny
pod Ralskem bude mít po dobu 20 let, byly určeny pro činnost TJ Noviny pod Ralskem a
případně dalších občanských sdružení v obci Noviny pod Ralskem.
b)

Kladné stanovisko k záměru realizace golfového odpaliště - žadatel Petr Tomášek.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení 47/2010/22 a zápisu
Z/47/2010/22

b)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti č. 1/2010 kontrolního výboru
obce Noviny pod Ralskem za období leden-červenec 2010.

……………………….…....
Mgr. Miroslav Podmanický
starosta obce

…………………………
Tomáš Jindra
místostarosta obce

