
ZÁPIS 
z 3. ve�ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 20.2.2006 od 18,00 hodin 
na OÚ, �p. 172. 
 
Program: 
 

1. Program. 
2. Schválení programu. 
3. Rozbor hospoda�ení za rok 2005. 
4. Rozpo�et na rok 2006. 
5. Exeku�ní vyklizení bytu v hasi�árn�. 
6. Škola ve Stanovém. 
7. Žádost o p�ísp�vek proti varroáze – v�ela�i. 
8. R�zné. 
9. Diskuse. 
10. Usnesení. 
11. 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 11 �len� zastupitelstva  
( omluvena Ing. Nedomlelová, neomluvena pí. Šourková ). 
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. 
S�itatelem byla ur�ena pí. �erná. 
Zapisovatelem byla ur�ena pí. Holinová a p. Martinec 
Ov��ovatelé zápisu: p. Plešinger, pí. Žantová     11 pro 
 
 
2. Schválení programu        11 pro 
 
3. Rozbor hospoda�ení za rok 2005 
 �ást p�íjmová celkem  33 990 214,25 K�, �ást výdajová celkem 29 853 372,75 K�, 
 z�statek na BÚ k 31.12.05      4 111 179,42 K�,  na odpadech   23 662,08 K�, na ve�. 
 sbírce 0,- K�,  celkem 4 136 841,50 K�     11 pro 
 
4. Rozpo�et na rok 2006. 
 �ást p�íjmová celkem 4 616 758,- K�, �ást výdajová celkem 8 164 003,- K� 
 rozpo�et nevyrovnaný, dofinancovaný t�.8 z min.roku 3.547.245,- K� 
 tím je rozpo�et vyrovnaný        
           11 pro 
 
5. Exeku�ní vyklizení bytu v hasi�árn�. 
 Bude provedeno dne 10.3.2006 . 
 
6. Škola ve Stanovém. 
 Zatím jeden zájemce – p�edat realitní kancelá�i. 
 
 
7. Žádost o p�ísp�vek proti varroáze – v�ela�i. 

 Zastupitelstvo obce schválilo p�ísp�vek ve výši 2 000,- K�   11 pro 



 
 
8. R�zné. 
 - na základ� anonymní stížnosti na údajn� nevyhovující výživný stav a zp�sob 
  chovu psa – feny rotwajlera u �p. 255, bylo provedeno dne 2.2.2006 místní 
  šet�ení Krajskou veterinární správou pro Liberecký kraj, kterým bylo zjišt�no, 
  že chov zví�ete je v souladu s ustanovením veterinárního zákona �. 166/1999 
  Sb. v plat. zn�ní a zákona na ochranu zví�at proti týrání �. 246/1992 Sb. v plat. 
  zn�ní. 
 - zimní údržba – seznámení 
 - seznámení s informa�ními materiály Mikroregionu „ Stezka Járy Cimrmana „ 
  cyklotrasy 
 - žádost o koupi obecního pozemku �. 1008/3  v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská o 
  celkové vým��e 112 m2 . Zastupitelstvo obce schválilo zám�r na  prodej  
  pozemku p.p.�. 1008/3 o vým��e 112 m2 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská.  
          11 pro 
 - do 15.3.2006 uhradí TJ Sokol Zlatá Olešnice 30 000,- K� obci Zlatá Olešnice 
  za úklidový stroj. 
 - Návrh Územního plánu obce Zlatá Olešnice se projednává dne 28.2.2006  
  ( úterý ) v 14,00 hodin s ve�ejností v zasedací místnosti OÚ Zlatá Olešnice 
  �p. 172 
 - žádost SDH o dotaci  na rekonstrukci elektroinstalace + vým�na vrat v hasi�ské 
  zbrojnici ve Zlaté Olešnici     11 pro 
 
9. Diskuse 
 - protahování obecních cest – p�ipomínky – pozd� protahováno, p�i horších 
  podmínkách vyjet v sobotu i v ned�li 
 - Lhotka  zastaralé potrubí – do budoucna po�ítat s rekonstrukcí 
 
10. Usnesení z 3. ve�ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 
 20.2.2006 od 18,00 hodin na OÚ, �p. 172. 
 
Schvaluje:  
 
 11. Program zasedání ZO       11 pro 
 12. Rozbor hospoda�ení za rok 2005, �ást p�íjmová celkem 33 990 214,25 K�, �ást 
  výdajová celkem 29 853 372,75 K�, z�statek na BÚ k 31.12.05    4 111 179,42 
  K�, na odpadech 23 662,08 K�, na ve�. sbírce 0,- K�, celkem 4 136 841,50 K� 
           11 pro 
 13. Rozpo�et na rok 2006, �ást p�íjmová celkem 4 616 758,- K�, �ást výdajová 
  celkem 8 164 003,- K�,rozpo�et nevyrovnaný, použito financování z min. roku 
  3 547 245,- K�                 11 pro 
 14. �eskému svazu v�ela�� základní organizace Zlatá Olešnice p�ísp�vek proti 
  varroáze ve výši 2 000,- K�      11 pro 
 15. Zám�r na prodej pozemku p.p.�. 1008/3 o vým��e 112 m2 v k.ú. Zlatá Olešnice 
  Semilská.        11 pro 
 16. žádost SDH o dotaci  na rekonstrukci elektroinstalace + vým�na vrat v hasi�ské 
  zbrojnici ve Zlaté Olešnici     11 pro 
 
 



 
 
 
Na v�domí: 
 

- exeku�ní vyklizení bytu v hasi�árn� bude provedeno dne 10.3.2006 
- škola ve Stanovém  - p�edat realitní kancelá�i 

 - na základ� anonymní stížnosti na údajn� nevyhovující výživný stav a zp�sob 
  chovu psa – feny rotwajlera u �p. 255, bylo provedeno dne 2.2.2006 místní 
  šet�ení Krajskou veterinární správou pro Liberecký kraj, kterým bylo zjišt�no, 
  že chov zví�ete je v souladu s ustanovením veterinárního zákona �. 166/1999 
  Sb. v plat. zn�ní a zákona na ochranu zví�at proti týrání �. 246/1992 Sb. v plat. 
  zn�ní. 
 - zimní údržba – seznámení 
 - seznámení s informa�ními materiály Mikroregionu „ Stezka Járy Cimrmana „ 
  cyklotrasy 
 - Návrh Územního plánu obce Zlatá Olešnice se projednává dne 28.2.2006  
  ( úterý ) v 14,00 hodin s ve�ejností v zasedací místnosti OÚ Zlatá Olešnice 
  �p. 172 
 
11. Záv�r 
 Starostka obce pí. V�ra Hovorková ukon�ila jednání ZO v 19,45 hodin. 
 
 
 
 
Miroslav Nosek        V�ra Hovorková 
místostarosta         starostka 
 
 
 
    ov��ovatelé zápisu 
 
 
 
 
 
Ji�í Plešinger         Hana Žantová 

 
  
   
 
 


