
Zápis 
z  2. ve�ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 7.3.2005 od 18,00 hodin  
na OÚ, �p. 196   pošta. 
 
 
Program: 
 

1. Program. 
2. Schválení programu. 
3. Rozbor hospoda�ení za rok 2004. 
4. Rozpo�et na rok 2005. 
5. Aktiva a pasiva. 
6. R�zné. 
7. Diskuse. 
8. Usnesení. 
9. Záv�r. 

 
 
 
 
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  
( neomluven p. Plešingera, pí. Šourková ). 
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. 
S�itatelem byla ur�ena pí. Vedralová. 
Zapisovatelem byl ur�en p. Martinec a pí. Holinová 
Ov��ovatelé zápisu: pí. Žantová, pí. Št�pánková    10 pro 
 
 
 
2. Schválení programu       10 pro 

Dopln�ní o dva body      1) Novela zákona o volbách do zastupitelstev obcí – zánik 
mandátu �len� zastupitelstva  

2) Odm�na veliteli JPO III. 
 
 
 
3. Novela zákona o volbách do zastupitelstev obcí – zánik mandátu �len� 

zastupitelstva. 
  
 V pr�b�hu jednání se dostavil zastupitel p. Plešinger. 
 
 Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice nesouhlasí s novým zákonem o st�etu zájmu a 

zárove� nesouhlasí s tím, že by volená funkce �lena zastupitelstva byla neslu�itelná 
s funkcí statutárního orgánu p�ísp�vkové organizace obce a odmítá vyslovit zánik 
mandátu �editelky základní školy. 

 Zárove� odmítá a protestuje proti tomu, že by �lena zastupitelstva, voleného ob�any, 
mohl odvolávat jmenovaný ú�edník. Stanovisko p�edat poslanc�m.   
          12 pro 



4.  Rozbor hospoda�ení obce Zlatá Olešnice k 31.12.2004. 
 Projednáno ve finan�ním výboru dne 3.3.2005. 
 
 P�íjmová �ást celkem   23 992 366,- K� 
   
 
 Výdajová �ást celkem   19 939 624,- K� 
 
  Celkem z�statek na ú�tech    4 052 742,- K� 
          12 pro 
  
Ve�ejná sbírka na obnovu obecního ú�adu a sokolovny stále trvá ! 
 
 
5.  Rozpo�et obce Zlatá Olešnice na rok 2005.  
 Projednáno ve finan�ním výboru dne 3.3.2005. 
 
 �ást p�íjmová celkem    6 748 511,74 K� 
 
 �ást výdajová celkem    6 748 511,74 K� 
 
          12 pro 
 Od Ministerstva financí obec obdržela oznámení o p�id�lení dotace 16,285 milion� 

K�. na výstavbu vyho�elé budovy. 
 
6. Rozpo�et ZŠ Zlatá Olešnice k 1.1. 2005. 
 
 P�íjmy celkem    2 293 978,- K� 
 
 Výdaje celkem   2 293 978,- K� 
 
          11 pro, 1 se zdržel 
 
7.  Rozvaha – bilance za období 2004 aktiva – pasiva 
 
 Aktiva celkem    55 961 653,66 K� 
  
 Pasiva celkem    55 961 653,66 K� 
 
          12 pro 
 
8. R�zné. 
 

-  žádost od �eského svazu v�ela�� základní organizace Zlatá Olešnice o 
p�ísp�vek na lé�ení v�elstev – 2 000,- K�   12 pro 

 Projednáno ve finan�ním výboru 
 - návrh na p�ísp�vek pro myslivce  v �ástce 2 000,- K� 10 pro, 2 se zdrželi 

- žádost o znak + prapor – Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké             
sn�movny Parlamentu �R projednal a schválil symboliku naší obce. Nyní bude 



následovat vydání rozhodnutí p�edsedy Poslanecké sn�movny, který nás pozve 
do sn�movny k slavnostnímu p�evzetí sd�lovacího dekretu. 
, návrh na odznak nebo medaili k otev�ení nové budovy Sokolovny – zjistit zda 
by šel na odznak barevný sítotisk / cena / kus 

- návšt�va poslance Ježka dne 14.3.2005 od 10,00 hodin – program + beseda se 
zastupiteli 

- prodejna �p. 195 – pro neplacení nájmu b�ží t�ím�sí�ní výpov�dní lh�ta od 
1.3.2005, zatím p�ihlášeni 3 zájemci, nutno vyv�sit zám�r o pronájmu. 

- nájem z bytu �p. 195 zaplacen – nájemce odmítá pustit byt 
- pozvání na exkurzi do Evropského parlamentu ve Štrasburku pro starostka pí. 

V�ru Hovorkovou  ve dnech 12. – 14.4.2005  11 pro, 1 se zdržela 
- jednání o Územn� plánovací dokumentaci bude projednáno na pracovním 

zastupitelstvu 
 
 
9. Diskuse. 
   

- napsán dopis panu B�lovi a ministru dopravy proti Rallye Bohemia, zatím bez 
odezvy 

- napsat dopis p�edsedovi senátu na okresní soud do Jablonce nad Nisou ohledn� 
nájemníka z �p. 242 

- odsouhlasit odm�nu veliteli jednotky JPO III panu Martincovi ml. v �ástce  
1 500,- K� / �tvrtletn�    11 pro, 1 se zdržel 

- na ja�e p�emístit zvony od RD Antala Staška ve Stanovém 
- zjistit podnikatele, kte�í by cht�li být na internetových stránkách obce 

 
10. Usnesení ze 2. ve�ejného zasedání ZO konaného dne 7.3.2005 od 18,00 hodin na 

OÚ, �p. 196 . 
 
 Schvaluje: 
 
 11. Program zasedání ZO      11 pro 
 12. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s novým zákonem o st�etu zájmu a zárove�  

nesouhlasí s tím, že by volená funkce �lena zastupitelstva byla neslu�itelná  
s funkcí statutárního orgánu p�ísp�vkové organizace obce a odmítá vyslovit  
zánik mandátu �editelky základní školy. Zárove� odmítá a protestuje proti 
tomu, že by �lena zastupitelstva, voleného ob�any mohl odvolávat jmenovaný 
ú�edník. Stanovisko p�edat poslanc�m.   12 pro 

13. Rozbor hospoda�ení k 31.12.2004, p�íjmová �ást celkem 23 992 366,- 
K�,výdajová �ást celkem 19 939,624 K�, celkem z�statek na ú�tech 
4 052 742,- K�      12 pro 

14. Rozpo�et obce Zlatá Olešnice na rok 2005, �ást p�íjmová celkem 6 748 511,74 
K�, �ást výdajová celkem 6 748 511,74 K�   12 pro 

15. Rozpo�et ZŠ Zlatá Olešnice k 1.1.2005, p�íjmy celkem 2 293 978,- K�, výdaje 
celkem 2 293 978,- K�    11 pro, 1 se zdržel 

16. Rozvaha – bilance za období 2004 aktiva – pasiva, aktiva celkem 
55 961 653,66 K�, pasiva celkem 55 961 653,66 K� 12 pro 

17. P�ísp�vek na lé�ení v�elstev �eskému svazu v�ela�� základní organizace Zlatá 
Olešnice – 2 000,- K�      12 pro 

18. návrh na p�ísp�vek pro myslivce v �ástce 2 000,- K� 10 pro, 2 se zdrželi 



19. pozvání na exkurzi do Evropského parlamentu ve Štrasburku pro starostku pí. 
V�ru Hovorkovou ve dnech 12. -14.4.2005   11 pro, 1 se zdržela 

20. Odm�nu veliteli jednotky JPO III panu Martincovi ml. v �ástce  1 500,- K� / 
�tvrtletn�       11 pro, 1 se zdržel 

 
Na v�domí: 
 
- ve�ejná sbírka na obnovu obecního ú�adu a sokolovny stále trvá 
- žádost o znak + prapor – odpov�� z podvýboru pro heraldiku – schválen – 

dostaneme výzvu k p�edání rozhodnutí p�edsedy Poslanecké sn�movny 
v Praze, návrh na pam�tní odznak nebo medaili k otev�ení nové budovy 
Sokolovny – zjistit zda by šel na odznak barevný sítotisk / cena / kus 

- návšt�va poslance Ježka dne 14.3.2005 od 10,00 hodin – program + beseda se 
zastupiteli 

- prodejna �p. 195 -  pro neplacení nájmu b�ží t�ím�sí�ní výpov�dní lh�ta od 
1.3.2005, zatím p�ihlášeni 3 zájemci, nutno vyv�sit zám�r o pronájmu 

- napsán dopis panu B�lovi a ministru dopravy proti Rallye Bohemia, zatím bez 
odezvy 

- napsat dopis p�edsedovi senátu na okresní soud do Jablonce nad Nisou ohledn� 
nájemníka z �p. 242 

- zjistit podnikatele, kte�í by cht�li být na internetových stránkách obce 
 
11. Záv�r 
 Starostka obce pí. V�ra Hovorková ukon�ila jednání ZO ve 21,00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Miroslav Nosek       V�ra Hovorková 
místostarosta        starostka  
 
 
 
 
 
    ov��ovatelé zápisu 
 
 
 
 
 
Hana Žantová        Vlasta Št�pánková 
 
 
  
 
     



 


