
Zápis 
z 11. ve�ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice  ze dne 19.12.2005 od 17,00 
hodin na OÚ �p. 172. 
 
 
Program: 
 

1. Program. 
2. Schválení programu. 
3. Seznámení s výsledkem kolaudace OÚ – celkové investi�ní náklady. 
4. Nákup úklidového stroje pro novou budovu. 
5. Smlouva o pojišt�ní. 
6. Žádost od Okresního soudu – návrh na jmenování p�ísedícího u soudu. 
7. V�cné b�emeno na cestu u školy. 
8. Zm�na rozpo�tu obce na r. 2005. 
9. Návrh rozpo�tu obce na r. 2006. 
10. Zm�na rozpo�tu ZŠ a MŠ na rok 2005. 
11. Návrh rozpo�tu ZŠ a MŠ na rok 2006. 
12. R�zné. 
13. Diskuse. 
14. Usnesení. 
15. 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 12 �len� zastupitelstva. 
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. 
S�itatelem byla ur�ena pí. Žantová. 
Zapisovatelem byla ur�ena pí. Holinová, pí. Št�pánková. 
Ov��ovatelé zápisu: pí. �erná, pí. Vedralová    12 pro 
 
2. Schválení programu       12 pro 
  
3. Seznámení s výsledkem kolaudace OÚ – celkové investi�ní náklady. 
 celkové investi�ní náklady - 37 181 000,- K� 
 v roce 2004 zaplaceno  - 11 000 000,- K�, z vlast. zdroj� – 92 000,- K�  
 v roce 2005 zaplaceno - 23 285 000,- K�, z vlast. zdroj� – 468 000,- K�
 zbývá zaplatit v roce 2006 - z pojistky 2 164 000,- K�, z vlast. zdroj�  
      173 000,- K�, celkem 2 337 000,- K� 
 
 za za�ízení zatím  - 696 987,- K� 
 Ješt� zbývá zaplatit za truhlá�ské práce.    12 pro 
 
4. Nákup úklidového stroje. 
 Nákup úklidového stroje pro celou budovu �p. 172, doplatek 30 000,- K� zaplatí  
 TJ Sokol Zlatá Olešnice.      12 pro 
 Finan�ní výbor doporu�il. 
 
 
 



5. Smlouva o pojišt�ní.  
 Smlouva s maklé�skou firmou na správu pojišt�ní – NPS GROUP s.r.o. – dobrá 
 zkušenost, vymohli nám v�tší pojistku za Sokolovnu.  12 pro 
 
6. Žádost od Okresního soudu. 
 Souhlas se jmenování pí. Šalšové p�ísedící u soudu na p�íští období ( od 20.12.2005 ) 
         11 pro, 1 se zdržela 
 
7. V�cné b�emeno na cestu u školy. 
 Vložení v�cného  b�emene p�ístupové cesty pro d�m �p. 32 ležící na st.p.�. 100 Zlatá 
 Olešnice – Navarovská, která jde p�es st.p.�. 5 Zlatá Olešnice - Navarovská dle geom. 
 zam��ení.        11 pro, 1 se zdržel 
 
8. Zm�na rozpo�tu obce na r. 2005 
 �ást p�íjmová – navýšení o 8 077 711,- K�, celkem �ást p�íjmová 32 283 801,74 K�, 
 �ást výdajová – navýšení o 8 077 711,- K�, celkem �ást výdajová 32 283 801,74 K� 
         12 pro 
 Projednáno ve finan�ním výboru. 
 P�išla zastupitelka pí. Šourková. 
 
9. Návrh rozpo�tu obce na r. 2006. 
 �ást p�íjmová celkem 5 145 168, �ást výdajová celkem 5 145 168,- K� 
        12 pro, 1 se zdržel  
 Projednáno ve finan�ním výboru. 
 TJ Sokol Zlatá Olešnice – dát žádost o navýšení rozpo�tu. 
 Do 15.1.2006 dát p�ipomínky. 
 
10. Zm�na rozpo�tu ZŠ a MŠ na rok 2005 
 �ást p�íjmová – navýšení o 92 793,- K�, �ást p�íjmová celkem 2 448 550,- K�, �ást 
 výdajová – navýšení o 92 793,- K�, �ást výdajová celkem 2 448 550,- K� 
        13 pro 
 
11. Návrh rozpo�tu ZŠ a MŠ na rok 2006. 
 �ást  p�íjmová celkem 2 420 002,- K�, �ást výdajová celkem 2 420 002,- K� 
        13 pro 
 
12. R�zné. 
 - návrh p�enechat prodej školy ve Stanovém realitní kancelá�i TANA Turnov – nejsou 
    žádní zájemci.Ješt� zkusit na Internetových stránkách 
 - havárie vody v listopadu – vodojem st�ed – zatím se neví, jaká byla p�í�ina 
 - Sokolovna – zásahy do topení nep�ípustné – pouze správce budovy. Systém je   
    nastaven na to, aby budova vysychala a zdi si mají vst�ebávat teplo. 1 rok se musí 
    vydržet – hodn� topit a v�trat.Teplota nesmí poklesnout pod 150  C. Jinak hrozí 
    zni�ení d�ev�né podlahy a jiné škody. 
    Zákaz kou�ení v celé budov� �p. 172  11 pro, 2 se zdrželi 
 - koup� nového auta na OÚ se zatím odkládá 
  
13. Diskuse. 
 - spadlý strom na h�bitov�, o�ezat rododendron – objednat odbornou firmu 



 - vystoupení ZUŠ Tanvald – malý zájem ob�an� – OÚ zaplatí za pronájem sálu TJ 
    Sokol Zlatá Olešnice 
 - finan�ní výbor navrhuje finan�ní dar starostce ve výši 1 m�sí�ního platu za úsp�šné  
   dokon�ení stavby víceú�elové budovy + v�cný dar – plechová garáž  
 ( stá�í cca 20 let )      7 pro, 4 proti, 2 se zdrželi 
 - finan�ní výbor navrhuje finan�ní dar místostarostovi ve výši 1 m�sí�ního platu  
        11 pro, 2 se zdrželi 
 - nedostate�né protahování ve Stanovém a ve Lhotce 
 - z bývalého OÚ dodat m�íže p�ed schody na galerii 
 
14. Usnesení z 11. ve�ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 
 19.12.2005 od 17,00 hodin na OÚ �p. 172. 
 
Schvaluje: 
 
 74. Program zasedání ZO       12 pro 
 75. Seznámení s výsledkem kolaudace OÚ – celkové investi�ní náklady  
  37 181 000,- K�       12 pro 
 76. Nákup úklidového stroje pro celou budovu �p. 172, doplatek 30 000,- K� 
  zaplatí TJ Sokol Zlatá Olešnice     12 pro 
 77. Podepsání smlouvy s maklé�skou firmou na správu pojišt�ní –  
  NPS GROUP s.r.o.       12 pro 
 78. Souhlas se jmenováním pí. Šalšové p�ísedící u soudu na p�íští období  
  ( od 20.12.2005 )      11 pro, 1 se zdržela 
 79. Vložení v�cného b�emene p�ístupové cesty pro d�m �p. 32 ležící na st.p.�. 100 
  Zlatá Olešnice – Navarovská, která jde p�es st.p.�. 5 Zlatá Olešnice -  
  Navarovská dle geom. zam��ení    11 pro, 1 se zdržel
 80. Zm�na rozpo�tu obce na r. 2005, �ást p�íjmová – navýšení o 8 077 711,- K�, 
  celkem �ást p�íjmová 32 283 801,74 K�, �ást výdajová – navýšení o  
  8 077 711,- K�, celkem �ást výdajová 32 283 801,74 K�  12 pro 
  Projednáno ve finan�ním výboru.P�išla zastupitelka pí. Šourková  
 81. Návrh  rozpo�tu obce na r. 2006, �ást p�íjmová celkem 5 145 168,- K�, �ást 
  výdajová celkem 5 145 168,- K�    12 pro, 1 se zdržel 
  Projednáno ve finan�ním výboru. 
 82. Zm�na rozpo�tu ZŠ a MŠ na rok 2005 , �ást p�íjmová navýšení o 92 793,- K�, 
  �ást p�íjmová celkem 2 448 550,- K�, �ást výdajová navýšení o 92 793,- K�, 
  �ást výdajová celkem 2 448 550,- K�    13 pro 
 83. Návrh rozpo�tu ZŠ a MŠ na rok 2006, �ást p�íjmová celkem 2 420 002,- K�, 
  �ást výdajová celkem 2 420 002,- K�    13 pro 
 84. Zákaz kou�ení v celé budov� �p. 172   11 pro, 2 se zdrželi 
 85. Finan�ní výbor navrhuje finan�ní dar starostce ve výši 1 m�sí�ního platu za 
  úsp�šné dokon�ení stavby víceú�elové budovy + v�cný dar – plechová garáž  
  ( stá�í cca 20 let )     7 pro, 4 proti, 2 se zdrželi 
 86. Finan�ní výbor navrhuje finan�ní dar místostarostovi ve výši 1 m�sí�ního platu
         11 pro, 2 se zdrželi 
 
Na v�domí: 
 

- návrh p�enechat prodej školy ve Stanovém realitní kancelá�i TANA Turnov – 
nejsou žádní zájemci. Dát na Internetové stránky. 



- havárie vody v listopadu – vodojem st�ed – zatím se neví, jaká byla p�í�ina 
- Sokolovna – zásahy do topení nep�ípustné – pouze správce budovy. Systém je 

nastaven na to, aby budova vysychala a zdi si mají vst�ebávat teplo. Teplota 
nesmí poklesnout pod 150 C. 

-  Spadlý strom na h�bitov�, o�ezat rododendron – objednat odbornou firmu 
- Vystoupení ZUŠ Tanvald – malý zájem ob�an� – OÚ zaplatí za pronájem sálu 

TJ Sokol Zlatá Olešnice 
- nedostate�né protahování ve Stanovém a ve Lhotce 
- z bývalého OÚ dodat m�íže p�ed schody na galerii 

 
15. Záv�r 
 Starostka obce pí. V�ra Hovorková ukon�ila jednání ZO v 19,15 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miroslav Nosek        V�ra Hovorková 
místostarosta         starostka 
 
 
 
 
 
    ov��ovatelé zápisu 
 
 
 
 
 
Ivana �erná         Hana Vedralová 
 
  
 
   
 
     


