
ZÁPIS 
z 5. ve�ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 25.6.2007 na OÚ 
v zasedací místnosti od 19,00 hodin. 
 
Program: 
 
1. Zahájení. 
2. Schválení programu. 
3. Žádost o koupi pozemku v k.ú. Stanový p.p.�. 69/1 – vydat Zám�r – vým�ra 168 m2. 
4. Vyú�tování velikono�ní zábavy. 
5. Pou�. 
6. Kanalizace. 
7. Audit + záv�re�ný ú�et OÚ + ZŠ. 
8. Výpov�� z pronájmu obchodu �p. 195. 
9. Prodej pozemku u restaurace „ V Údolí“ – stanovit cenu. 
10. Zrušení vyhlášky o poplatku za odpady, nová vyhláška. 
11. R�zné. 
12. Diskuse. 
13. Usnesení. 
14. Záv�r. 
 
1. Zahájení. 
Jednání zastupitelstva obce uvedla starostka obce pí. V�ra Hovorková podle zákona o obcích 
�. 128/2000 Sb. Konstatovala p�ítomnost 12 �len� zastupitelstva obce, 1 omluven. 
Zastupitelstvo obce je nadpolovi�ní v�tšinou hlas� usnášeníschopná. 
Zapisovatelem byla ur�ena pí. Holinová, p. Nosek, s�itatelem byla ur�ena pí. Žantová 
Ov��ovatelé zápisu: p. �erný, Mgr. Kubíková     12 pro 
 
2. Schválení programu.       12 pro 
 
 
z minule - škola Stanový, zájemci proti v�cnému b�emenu nic nemají, realitní 
   kancelá� po domluv� za�adí do smlouvy 

- silnice ve Stanovém, díry vyspraveny 
 
3. Žádost o koupi pozemku v k.ú. Stanový p.p.�. 69/1 – vydat Zám�r – vým�ra 168 
 m2. 
 Vydat  Zám�r na prodej p.p.�. 69/1 v k.ú. Stanový o vým��e 168 m2. 12 pro 
 
 
4. Vyú�tování velikono�ní zábavy. 
 Seznámení Zastupitelstva obce s p�íjmy a výdaji za vel. zábavu. 
 
5. Pou�. 
 Koná se t�etí �ervencový víkend u budovy Sokolovny . Atrakce zajišt�ny. 
 
6. Kanalizace. 
 Seznámení Zastupitelstva s pr�b�hem. Za�ne se za�átkem srpna a skon�it by se m�lo 
 nejdéle do konce �íjna. Firma si sama obejde ob�any s poptávkou. 
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7. Audit + záv�re�ný ú�et OÚ + ZŠ. 
 Doporu�eno ke schválení finan�ním výborem. 
 Záv�re�ný ú�et  PO ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice za rok 2006: 
 P�íjmy celkem    2 640 400,10 K�, výdaje celkem 2 450 258,70 K�, z�statek na BÚ 
 k 31.12.2006 �iní  190 141,40 K�      12 pro 
 
 Protokol OÚ – 158/06 o výsledku ve�ejnoprávní kontroly u p�ísp�vkové organizace. 
           12 pro 
 Záv�re�ný ú�et obce za rok 2006 
 Z�statek na BÚ obce k 31.12.2006 �iní 1 163 929,32 K� a na ú�tu odpad� �iní 
 1 658,85 K�. Spolu  1 165 588,17 K�     12 pro 
 
 Zpráva o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení obce Zlatá Olešnice �.j. 27/JN/2006/obce 
 spolu se záv�re�ným ú�tem byla podle zákona vyv�šena na ú�edních deskách 
           12 pro 
 
8. Výpov�� z pronájmu obchodu �p. 195. 
 K 1.8.07. je dána výpov�� z pronájmu obchodu �p. 195. Dán inzerát do Jabloneckého 
 deníku a na internet k nabídce pronájmu prodejny potravin od 1.8.2007. 
 
9. Prodej pozemku u restaurace „ V Údolí“ – stanovit cenu. 
 Zastupitelstvo obce stanovilo cenu za pozemek �. 583/2 v k.ú. Zlatá Olešnice – 
 Navarovská za 45,- K�/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. 
           12 pro 
 
10. Zrušení vyhlášky o poplatku za odpady, nová vyhláška. 
 Zrušení Obecn� závazné vyhlášky obce Zlatá Olešnice �. 1/2007, o úhrad� za sb�r, 
 odvoz a zneškod�ování komunálního odpadu. 
 Odsouhlasení nové Obecn� závazné vyhlášky obce Zlatá Olešnice �. 2/2007 o 
 poplatku za komunální odpad.     12 pro 
 
11. R�zné. 
 - zm�ny jízdních �ád� jsou odloženy až na p�íští rok 
 - informace o pr�b�hu sout�že Rallye Bohemia 
 - 25.6. kontrola z Finan�ního ú�adu z Jablonce nad Nisou na OÚ – Sokolovna 
  dotace  
 
12. Diskuse. 
 - v�tve na h�bitov� – odklidit, posekat nejenom cesty, ale i hroby bez majitel� 
 - silnice ve Stanovém – spraveno pouze k ceduli 
 - posekat a vy�ezat pod Staškem ve Stanovém 
 - mravenci v zastávce ve Stanovém – najít �ešení 
 - fara v hrozném stavu – oslovit Farní ú�ad 
 - posekat a vy�ezat silnici - farskou 
 - dát ceduli ke krámu sm�rem k bytovkám – slepá ulice 
 - h�išt� u VPN – navézt písek 
 - schody u VPN   ( rozpo�et ) 
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 - pozvánka na 30.6.2007 na koupališt� – sout�ž mladých hasi�� v požárním 
  útoku 
 - fin. p�ísp�vek pro oddíl aerobiku dívek na týdenní soust�ed�ní do Drhlen ve 
  výši 3 600,- K� zamítnut s tím, že bude p�isp�no na podzimní sout�ž v  
  aerobiku ve Zlaté Olešnici 
 
13. Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 25.6.2007 od 
 19,00 hodin na OÚ. 
 
 Schvaluje: 
 45. Program zasedání ZO       12 pro 
 46. Zám�r na prodej p.p.�. 69/1 v k.ú. Stanový o vým��e 168 m2. 12 pro 
 47. Záv�re�ný ú�et PO ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice za rok 2006, p�íjmy celkem  
  2 640 400,10 K�, výdaje celkem 2 450 258,70 K�, z�statek na BÚ  
  k 31.12.2006 �iní 190 141,40 K�     12 pro 
 48. Protokol OÚ – 158/06 o výsledku ve�ejnoprávní kontroly u p�ísp�vkové  
  organizace.        12 pro 
 49. Záv�re�ný ú�et obce za rok 2006, z�statek na BÚ obce k 31.12.2006 �iní  
  1 163 929,32 K� a na ú�tu odpad� �iní 1 658,85 K�. Spolu 1 165 588,17 K�. 
           12 pro 
 50. Záv�re�ný ú�et obce spolu se zprávou o výsledcích p�ezkoumání hospoda�ení 
  za rok 2006. Projednání záv�re�ného ú�tu bylo uzav�eno v souladu  
  s výhradami, na základ� nichž p�ijala obec opat�ení, pot�ebná k náprav�  
  zjišt�ných chyb a nedostatk�. 
  1. Ukládá starostce obce zajistit aktualizaci vnit�ních sm�rnic a p�edpis�. 
  2. P�i inventarizaci – neobchodovatelné akcie doložit aktuálním písemným 
   potvrzením emitenta akcií ke konci kalendá�ního roku. 
  3. Dbát na náležitosti inventarizace ( správné datumy ) 12 pro 
 51. Stanovení ceny za pozemek �. 583/2 v k.ú. Zlatá Olešnice – Navarovská za 
  45,- K�/ m2. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. 12 pro 
 52. Zrušení Obecn� závazné vyhlášky obce Zlatá Olešnice �. 1/2007, o úhrad� za 
  sb�r, odvoz a zneškod�ování komunálního odpadu.Odsouhlasení nové Obecn� 
  závazné vyhlášky obce Zlatá Olešnice �. 2/2007 o poplatku za komunální 
  odpad.         12 pro 
 
Ukládá: 

- v�tve na h�bitov� – odklidit, posekat nejenom cesty, ale i hroby bez 
majitel� 

- posekat a vy�ezat pod Staškem ve Stanovém 
- mravenci v zastávce ve Stanovém – najít �ešení 
- fara v hrozném stavu – oslovit Farní ú�ad 
- posekat a vy�ezat silnici – farskou 
- dát ceduli ke krámu sm�rem k bytovkám – slepá ulice 
- h�išt� u VPN – navézt písek 
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14. Záv�r. 
Starostka obce pí. V�ra Hovorková ukon�ila jednání ZO ve 20,50 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaroslav Martinec        V�ra Hovorková 
místostarosta         starostka 
 
 
 
 
    ov��ovatelé zápisu 
 
 
 
 
 
Ji�í �erný        Mgr. Marcela Kubíková 
 
 
  
 
 
  
 
 
 


