
ZÁPIS 
z 1. ve�ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 22.1.2007 na OÚ 
v zasedací místnosti od 19,00 hodin. 
 
Program: 
 

1. Zahájení. 
2. Schválení programu. 
3. Komunální odpady. 
4. Zm�na rozpo�tu. 
5. R�zné. 
6. Diskuse. 
7. Usnesení. 
8. Záv�r. 

 
1. Zahájení 
 
Jednání zastupitelstva obce uvedla starostka obce pí. V�ra Hovorková podle zákona o obcích 
�. 128/2000 Sb. Konstatovala p�ítomnost 13 �len� zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo obce je nadpolovi�ní v�tšinou hlas� usnášeníschopné. 
Zapisovatelem byla ur�ena pí. Holinová, pí. Vedralová, s�itatelem p. Plešinger 
Ov��ovatelé zápisu: p. �erný, p. Žanta      13 pro 
 
2. Schválení programu. 
 1) p�ipomínky od  p. Noska za�azeny  do bodu r�zné.   13 pro 
 
3. Komunální odpad. 
 Projednáno Finan�ním výborem a doporu�eno ke schválení. 
 Návrh nové vyhlášky  �. 1/2007 o úhrad� za sb�r, odvoz a zneškod�ování 
 komunálního odpadu. 
 ( možnost výb�ru mezi popelnicí a pytlem )     13 pro 
 
4. Zm�na rozpo�tu obce Zlatá Olešnice k 31.12.2006. 
 �ást p�íjmová navýšení o 361 220,- K�, celkem �ást p�íjmová  9 486 618,- K�, 
 �ást výdajová navýšení o 361 220,- K�, celkem �ást výdajová 9 486 618,- K�. 
           13 pro 
 
5. R�zné.  
 - informace o firm� LIKO – skládka ve Zlaté Olešnici 
 - p�ipomínky p. Noska 
 1) za�adit do rozpo�tu obce nákup sportovního vybavení: 
  - st�l na stolní tenis 2 ks 
  - branka na florball 2 ks 
  - žín�nky ( duchny ) 2 ks 
  - koza t�locvi�ná + odrazový m�stek 1 ks 
  Zatím odsouhlasen nákup 2 ks florballových branek 

2) nákup vybavení do inspek�ního pokoje 
 
 - žádost o finan�ní p�ísp�vek pro Základní školu Tanvald, Údolí Kamenice 238 
  Odsouhlasen p�ísp�vek ve výši 1 000,- K�    13 pro 
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- žádost o finan�ní podporu projektu „ Ukli�me Jizerky“, Spole�nost pro 
Jizerské hory o.p.s., Liberec. 

  Odsouhlasen p�ísp�vek ve výši 1 000,- K�  9 pro, 4 se zdrželi 
- žádost o dotaci obce Zlatá Olešnice, na motorovou pilu a opravu AVIE  
  pro JPO III/1. 

           13 pro 
 - žádost SDH Zlatá Olešnice o finan�ní p�ísp�vek na d�tský maškarní bál 
  Odsouhlasen p�ísp�vek ve výši 3 000,- K�   13 pro 
 
6. Diskuse. 
 - kácení a pro�ezání strom� na h�bitov� – provede odborná firma 
 - zjistit zda je možné p�idat ješt� jedno sv�tlo mezi faru a kostel a za sokolovnu  
  sm�rem na kopec 
 - ve Stanovém v ho�ení �ásti zkontrolovat sv�tla, v dolení �ásti nesvítí  
 - správce budovy – nová smlouva 
 - doprava – jízdní �ády – svolat ve�ejnou besedu  ( úterý, �tvrtek ) 
 - p�esunout kontejner od truhlárny 
  
 
7. Usnesení z 1. ve�ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 
 22.1.2007  od 19,00 hodin na OÚ. 
 
Schvaluje: 
 
 1. Program zasedání ZO.     13 pro 
 2. Návrh nové vyhlášky  �. 1/2007 o úhrad� za sb�r, odvoz a zneškod�ování 
  komunálního odpadu. ( možnost výb�ru mezi popelnicí a pytlem )  
          13 pro 
  Projednáno Finan�ním výborem a doporu�eno ke schválení 
 3. Zm�nu rozpo�tu obce Zlatá Olešnice k 31.12.2006. 
  �ást p�íjmová navýšení o 361 220,- K�, celkem �ást p�íjmová  9 486 618,- K�, 
  �ást výdajová navýšení o 361 220,- K�, celkem �ást výdajová 9 486 618,- K�. 
          13 pro 
 4. Žádost o finan�ní p�ísp�vek pro Základní školu Tanvald, Údolí Kamenice 238 
  Odsouhlasen p�ísp�vek ve výši 1 000,- K�    13 pro 

 5. Žádost o finan�ní podporu projektu „ Ukli�me Jizerky“, Spole�nost pro  
  Jizerské hory o.p.s., Liberec. 
  Odsouhlasen p�ísp�vek ve výši 1 000,- K�  9 pro, 4 se zdrželi 
 6. Žádost o dotaci obce Zlatá Olešnice, na motorovou pilu a opravu AVIE pro  
  JPO III/1 

           13 pro 
 7. Žádost SDH Zlatá Olešnice o finan�ní p�ísp�vek na d�tský maškarní bál 
  Odsouhlasen p�ísp�vek ve výši 3 000,- K�   13 pro 
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8. Záv�r. 
 Starostka obce pí. V�ra Hovorková ukon�ila jednání ZO ve 20,20 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaroslav Martinec        V�ra Hovorková 
místostarosta         starostka 
 
 
 
 
     ov��ovatelé zápisu 
 
 
 
 
 
 
Ji�í �erný         Milan Žanta 
 


