
Zápis 
z 1. ve�ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 31.1.2005 od 18,00 hodin 
v bistru „ Šárka“. 
 
Program: 
 

1. Program. 
2. Schválení programu. 
3. Dota�ní program Mikroregion Tanvaldsko. 
4. Zpráva o rozestav�nosti budovy OÚ a sokolovny. 
5. Rallye Bohemia. 
6. Výjezdová jednotka hasi�� – zm�ny. 
7. Výzva spolku pro obnovu venkova k p�isp�ní na Asii. 
8. T�íd�ní odpad�. 
9. Kauza Hojsák. 
10. R�zné. 
11. Diskuse. 
12. Usnesení. 

 
 
1. Zahájení. 
Jednání  zastupitelstva obce uvedla starostka obce pí. V�ra Hovorková podle zákona o obcích  
�. 128/2000 Sb., v pozd�jším zn�ní. Konstatovala p�ítomnost 10 �len� zastupitelstva ( omluven 
p. Plešinger, p. Simon, pí. Št�pánková ). 
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. 
S�itatelem byla ur�ena Ing. Nedomlelová. 
Ov��ovatelé zápisu: pí. Vedralová, pí. Šalšová   -  10 pro 
Návrhová komise: Mgr. Peka�ová, p. Martinec   -  10 pro 
 
2. Schválení programu      -  10 pro 
 
3. Dota�ní program Mikroregion Tanvaldsko 

a)    trasy cyklostezek –  finan�ní spoluú�ast obce na projektu 1 033,- K�, studie 
pr�zkumu trhu 1 067,- K�. 

 
b)  spolufinancování projektu rozvoje služeb pro cestovní ruch – „Tanvaldsko – klí� 

k Jizerským horám“ – cena projektu 1 535 000,- K�. Finan�ní spoluú�ast 
Mikroregion 383 750,- K�, z toho Zlatá Olešnice cca 40 000,- K�. 

 P�ísp�vek na �innost a p�ípravu projekt� 20 000,- K�. Celkem p�ísp�vek na 
Mikroregion 60 000,- K�.    - 7 pro, 3 proti 

 
c) program Leader – dota�ní program pro podnikatele a organizace pro v�tší 

zapojení ve�ejnosti ( podnikatel� obcí a neziskových organizací bylo založeno 
ob�anské sdružení – „ Rozvoj Tanvaldska“, zástupcem obce je starostka pí, V�ra 
Hovorková. 
Zastupitelstvo obce bere na v�domí založení ob�anského sdružení „ Rozvoj 
Tanvaldska“ a jmenuje starostku obce zástupcem obce do tohoto sdružení. 
       - 10 pro 
 

 
 



 
 
4. Zpráva o rozestav�nosti budovy OÚ a sokolovny 
 proinvestováno   11 091 000,- K� 
 z toho       5   mil. Krajský ú�ad Lbc. 
        6 mil. státní rozpo�et 
      91 000,- K� rozpo�et obce 
 
 na rok 2005  -   16 285 000,- K� státní rozpo�et 
        5 000 000,- K� Krajský ú�ad Lbc. 
           368 000,- K� rozpo�et obce 
 
 na rok  2006 - díky zvednutí DPH o 15% pot�ebuje obec 4 399 000,- K�. 
 
5. Rallye Bohemia  

– ve dnech 1 – 3.7.2005  se uskute�ní XXXII. Ro�ník automobilové sout�že – FIA 
Evropský pohár v Rallye – východ. Trasa je stejná jako loni . Tedy Navarov – Rusalka –
Navarov  zámek - doleva Stanový, pr�jezd kolem A, Staška – odbo�kou na Jesenný. 
Každým rokem dochází po tomto závodu ke zna�nému zni�ení místní komunikace a 
proto zastupitelstvo obce s pr�jezdem závodu nesouhlasí. Žádá tímto organizátory závodu 
o opravení komunikací p�ed závodem!  - 10 proti pr�jezdu závodu 
  

 
6. Výjezdová jednotka hasi�� JPO3 

Usnesením výro�ní valné hromady SDH navržen za velitele p. Martinec J. tento návrh 
schvaluje starostka obce pí. V�ra Hovorková. 
Do výjezdové jednotky byli zvoleni noví �lenové – seznam k nahlédnutí. Velitel hasi�� 
požádal zastupitelstvo obce o navýšení rozpo�tu  ( na vybavení jednotky ) 
 
 

7. Výzva spolku pro obnovu venkova k p�isp�ní na Asii 
- za p�ísp�vky obcí by se postavila škola, nebo n�co podobného v postižené oblasti 
p�ísp�vek obce  - 1 000,- K�    - 10 pro 
 
 

8. T�íd�ní odpad� 
 - smlouva s SKS a EKO – KOMEM – nutnost t�íd�ní odpad�. 
 oranžové pytle – tetrapaky, krabice od mléka, vína, džus�, pití�ek 
 žluté pytle   - plastové hra�ky, igelity, um�lé hmoty, šampony 

- ne od sava a jiných nebezpe�ných látek 
- vše vymyté, �isté 

 
Nová stanovišt� kontejner� – u bytovek – dolenec, u obchodu více kontejner�, Lhotka. 
Podrobný návod – leták dostane každá rodina v obci Zlatá Olešnice, jak odpad t�ídit – 
výsledkem t�íd�ní odpad� je možnost nezvyšovat celkový  poplatek za odpady. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
9. Kauza Hojsák 

11.1.2005 prob�hlo v Jablonci nad Nisou u soudu jednání o zaplacení dlužného 
nájemného a o vyklizení bytu 2 + 1 ve Stanovém – škola. 
Právní zástupce obce Mgr. �a�ková sepsala na míst� dohodu o ukon�ení nájmu z bytu mezi 
p. Hojsákem a obcí Zlatá Olešnice ( starostka obce pí. Hovorková zplnomocn�na  
p. Hojsákem k vyklizení ). Obec tyto prostory vyklidí. Vše pan Hojsák podepsal. 
 
Kauza hasi�árna ( p. Hammerschmied ) – napsat dopis k soudu – Jbc. o urychlené vyklizení 
bytu 3 + 1 u �p. 242      -  9 pro, 1 se zdržel 
 

10. R�zné 
- rozší�ení internetových  stránek obce i pro podnikatele, ubytovatele aj. 
- prodej pozemku u restaurace „ V Údolí“ – kupující nep�istoupil na rozhodnutí 

minulého zastupitelstva – cena za 1 m2 / 80,- K� – odloženo na p�íšt� 
- symboly obce Zlatá Olešnice – vypracovány 3 návrhy pí. Housovou, odsouhlasen 

návrh �. 1 – smlouvy podepíše s pí. Housovou starostka obce - 10 pro 
- nové mzdové na�ízení vlády  - zvýšení o 7% , místo zrušeného 13. a 14. platu. 

Místostarosta o 245,- K�, zastupitelé o 20,- K�  - 9 pro, 1 se zdržel 
- žádost o p�ísp�vek SDH na d�tský karneval 20.2.2005 na nákup cen do tomboly – 

3 000,- K�, odsouhlaseno 2 000,- K�    - 10 pro 
- žádost TJ Sokol Zlatá Olešnice o p�ísp�vek na lyža�ské závody na nákup cen 

2 000,- K�, odsouhlaseno 1 000,- K�    - 10 pro 
 

11. Diskuse 
  - svícení v obci – ze dne 31.12.04 na 1.1.05 se nesvítilo 
  - žádost , aby se svítilo v obci 5.2. a 19.2.2005 – spole�enské zábavy 
  - návrh prodeje  pytl� na odpady v místních prodejnách 
  - stížnost obyvatel� bytovek na volné pobíhání ps� bez vodítka 
  - schválení provozních �ád� na vodovody Hygienou Jbc. 
  - informace o územním plánu 
  - informace o pro�ezu a kácení povodí potoka Zlatník 
 
12. Návrh usnesení z 1. ve�ejného zasedání ZO konaného dne 31.1.2005 od 18,00 hodin 

v bistru Šárka 
 
 Schvaluje: 
 
 1. Program zasedání ZO       10 pro 
 2. P�ísp�vek na Mikroregion „ Tanvaldsko“ 60 000,- K�  7 pro, 3 proti 
 3. Jmenování starostky pí. V�ry Hovorkové zástupcem obce do sdružení  

„Rozvoj  Tanvaldska“      10 pro 
 4. P�ísp�vek obce Zlatá Olešnice na Ásii – 1 000,- K�   10 pro 
 5. Symboly obce - odsouhlasen návrh �.1    10 pro 
 6. Nové na�ízení vlády – zvýšení odm�n zastupitel�    9 pro, 1 se zdržel 
 7. Žádost o p�ísp�vek SDH na tombolu – 2 000,- K�   10 pro 
 8. Žádost o p�ísp�vek TJ Sokol Zlatá Olešnice – lyž. závody   1 000,- K� 
            10 pro 
  



 
9. Napsání dopisu na soud Jbc. o vyklizení bytu v �p. 242 hasi�árna 9 pro, 1 se zdržel 

 10. ZO nesouhlasí  s pr�jezdem aut. sout�že Rallye Bohemia 1 – 3.7.2005     10 pro 
 
 
 Na v�domí: 
 

- zpráva o rozestav�nosti budovy OÚ a sokolovny 
- zm�ny ve výjezdové jednotce hasi�� – JPO3 
- smlouva s SKS a EKO-KOMEM 
- dohoda o ukon�ení nájmu z bytu – škola Stanový 
- rozší�ení internetových stránek 
- prodej pozemku u restaurace „ V Údolí“ 
- schválení provozních �ád� na vodovody 
- informace o územním plánu 

 
13. Záv�r 
 Starostka obce pí. V�ra Hovorková ukon�ila jednání ZO ve 22,00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miroslav Nosek         V�ra Hovorková 
místostarosta          starostka 
 
 
 
 
 
 
     ov��ovatelé zápisu  
 
 
 
 
 
 
Hana Vedralová         Jana Šalšová 
 
 
 

 
 

 
 


