
Zápis 
z 5. ve�ejného zasedání  Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 27.6.2005 od 19,00 hodin 
na OÚ, �p. 196 pošta. 
 
 
Program: 
 

1. Program. 
2. Schválení programu. 
3. Záv�re�ný ú�et + výsledek auditu. 
4. Územn� plánovací dokumentace – výsledek pracovního zasedání – žádost o dotaci. 
5. Žádost o dotaci na pojízdnou prodejnu ve Stanovém. 
6. Dodatek �. 1 ke smlouv�  o dílo – ÚPD. 
7. Zm�na rozpo�tu ZŠ k 1.6.2005. 
8. Projednání opravy cesty k �p. 218 – rozpo�et. 
9. R�zné. 
10. Diskuse. 
11. Usnesení. 
12. 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 13 �len� zastupitelstva. 
S�itatelem byla ur�ena pí. Št�pánková 
Zapisovatelem byla ur�ena pí. Holinová, p. Nosek 
Ov��ovatelé zápisu: Mgr. Peka�ová, p. Simon     13 pro 
 
 
2. Schválení programu        13 pro 
 -  pro nezákonnost byl zrušen Ústavním soudem - zákon o st�etu zájmu 
 - RD Antala Staška  - provedeno chemické ošet�ení – ochranné opat�ení proti  

�ervoto�i – další v p�íštím roce – požádáme o dotaci. Odeslán dopis majitel�m 
druhé �ásti domu z odboru památek Tanvald 

- informace o návšt�v� z Polska 
 
3. Záv�re�ný ú�et + výsledek auditu. 
 Projednáno ve finan�ním výboru 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se záv�re�ným ú�tem a auditem za rok 2004. 
V rámci svých možností p�istoupí k náprav� nedostatk�.   13 pro 
 

4. Územn� plánovací dokumentace – výsledek pracovního zasedání – žádost o 
dotaci. 

 
 Seznámení ostatních �len� zastupitelstva s pracovním zasedáním, které se konalo 

1.6.2005, na kterém byly projednány p�ipomínky z Krajského ú�adu Liberec, životní 
prost�edí a CHKO Jizerské hory. Hostem byl  p. Štim z M�Ú Tanvald. 

 Žádost o dotaci na rok 2005 na záv�re�nou �ást ( návrh  + digitalizace ) 13 pro 
 
 
 



5. Žádost o dotaci na pojízdnou prodejnu ve Stanovém za rok 2005 tj. 10 000,- K� 
           12 pro, 1 proti 
 
6. Dodatek �.1 ke smlouv�  o dílo – ÚPD    13 pro 
 
7. Zm�na rozpo�tu ZŠ k 1.6.2005. 
 �ást p�íjmová – navýšení o 61 779,- K� , celkem �ást p�íjmová 2 355 757,- K� 
 �ást výdajová – navýšení o 61 779,- K�, celkem �ást výdajová 2 355 757,- K� 
           13 pro 
 
8. Projednání cesty k �p. 218 – rozpo�et 
 

Odešla zastupitelka pí. Šourková 
 
oprava cesty k �p. 218 – rozpo�et     842 037,- K� 
 oprava cesty ke h�bitovu  431 000,- K� 
Provedena firmou SSŽ v pr�b�hu srpna a zá�í   10 pro, 2 se zdrželi 
 

9. R�zné 
 

- uzav�ení MŠ od 18.7. – 22.8.2005 
- ud�lán hromosvod na budov� pošty �p. 196 
- žádost o p�ísp�vek na hasi�ský tábor 3 000,- K�  12 pro 
- žádost Jirky �erného, jako správce VPN o z�ízení provizorní konstrukce na 

zajišt�ní  areálu po uzam�ení.   8 proti, 4 se zdrželi 
- žádost o z�ízení v�cného b�emene ve Stanovém – zastupitelstvo nemá v úmyslu 

– cesta musí být pr�jezdná 
- žádost o z�ízení v�cného b�emene – zesílení trafostanice na Vrších, obec 2/9  

12 pro 
- nabídka firmy Alarion – zpracování praporu, odznak�, stolních vlaje�ek, 

samolepek – požádat o cenovou kalkulaci 
- Znak Malá Skála – ve spolupráci s pí. Housovou – odznaky   12 pro 
- židle do sokolovny – návrh od architekta, pr�zkum p. Plešinger  
- žádost o opravu a rekonstrukci v �p. 69 – v sou�asné dob� ne pro nedostatek 

financí 
 Odešla zastupitelka pí. Vedralová 

- ve st�edu 29.6.2005 – kontrolní den na budov� sokolovny od 9,30 hod. 
- 13.7.2005 návšt�vní den na budov� sokolovny od 10,00 – 17,00 hodin 
- p. Portl – HYPERSTAVEBNINY – návrh na rekonstrukci budovy u VPN 

za �ástku 250 000,- K�     11 pro 
 

10. Diskuse              
 - informa�ní materiály odevzdat do �ervna 
 - p�emíst�ní zvon� k zastávce ve Stanovém- v �ízení s EKOKOMEM 
 - p�ed RD Antala Staška umístit mapy – zpracovává se 
 - oprava silnice k Vysokému n. J. , odmítají s námi jednat, dojde se zeptat na  
  M�Ú Ing. Nedomlelová 

- rozpo�et na opravu elekt�iny v hasi�árn� cca 20 000,- K� 
- jak probíhají úklidové práce u truhlárny ? 
- seznámení o pr�b�hu jarmarku v Železném Brod� – hasi�i 



- seznámení o dotaci pro výjezdovou jednotku od KÚ Liberec 
- pod�kování všem, kdo se zú�astnili akce  - návšt�vy z Polska 
- kritika rautu 

 
11. Usnesení z 5. ve�ejného zasedání dne 27.6.2005 od 19,00 hodin na OÚ, �p. 196 
 
 Schvaluje: 
  
 38. Program zasedání ZO.     13 pro 
 39. Záv�re�ný ú�et + výsledek auditu za rok 2004. Zastupitelstvo obce bylo  
  seznámeno a v rámci svých možností p�istoupí k náprav� nedostatk�. 
          13 pro 
 40. ÚPD – žádost o dotaci na rok 2005     13 pro 
 41. Žádost o dotaci na pojízdnou prodejnu ve Stanovém za rok 2005 tj. 10 000,- K� 
         12 pro, 1 proti 
 42. Dodatek �. 1 ke smlouv� o dílo – ÚPD   13 pro 
 43. Zm�na rozpo�tu ZŠ k 1.6.2005, �ást p�íjmová - navýšení o 61 779,- K�, celkem  

�ást p�íjmová 2 355 757,- K�, �ást výdajová – navýšení o 61 779,-K�, celkem 
�ást výdajová 2 355 757,- K�     13 pro 

44. Opravu cesty k �p. 218 rozpo�et 842 037,- K� a opravu cesty ke h�bitovu 
rozpo�et 431 000,- K�. Provede firma SSŽ v pr�b�hu srpna a zá�í. 

10 pro, 2 se zdrželi 
45. Žádost  o p�ísp�vek na hasi�ský tábor 3 000,- K�  12 pro 
46. Žádost o z�ízení provizorní konstrukce na zajišt�ní areálu VPN po uzam�ení 
        8 proti, 4 se zdrželi 
47. Žádost o z�ízení v�cného b�emene – zesílení trafostanice na Vrších, obec 2/9
         12 pro 
48. Znak Malá Skála -  výroba odznak�, ve spolupráci s pí. Housovou 
         12 pro 
49. Návrh na rekonstrukci budovy u VPN za �ástku 250 000,- K�, p. Portl – 

HYPERSTAVEBNINY     11 pro 
 
 
 Na v�domí: 
 

- uzav�ení MŠ od 18.7. – 22.8.2005 
- ud�lán hromosvod na budov� pošty �p. 196 
- žádost o z�ízení v�cného b�emene ve Stanovém – zastupitelstvo nemá v úmyslu 

– cesta musí být pr�jezdná 
- nabídka firmy Alarion – zpracování praporu, odznak�, stolních vlaje�ek, 

samolepek – požádat o cenovou kalkulaci 
- židle do sokolovny – návrh od architekta, pr�zkum p. Plešinger 
-  žádost o opravu a rekonstrukci v �p. 69 – v sou�asné dob� ne pro nedostatek 

financí 
- ve st�edu 29.6.2005 – kontrolní den na budov� sokolovny od 9,30 hodin 
- 13.7.2005 návšt�vní den na budov� sokolovny od 10,00 – 17,00 hodin 
- informa�ní materiály odevzdat do �ervna 
- p�emíst�ní zvon� k zastávce ve Stanovém – v �ízení s EKOKOMEM 
- p�ed RD Antala Staška umístit mapy – zpracovává se  



- oprava silnice k Vysokému n. J., odmítají  s námi jednat, dojde se zeptat na 
M�Ú Ing. Nedomlelová 

- rozpo�et na opravu elekt�iny v hasi�árn� cca 20 000,- K� 
- seznámení o pr�b�hu jarmarku v Železném Brod� – hasi�i 
- seznámení o dotaci pro výjezdovou jednotku od KÚ Liberec 
- pod�kování všem, kdo se zú�astnili akce – návšt�vy z Polska 

 
 
 
12. 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 
 
 
 
 
Mgr. Renata Peka�ová     Lubomír Simon 

 
  
 
 
 
 
 


