
ZÁPIS 
z 6. ve�ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 20.8.2007 na OÚ 
v zasedací místnosti od 19,00 hodin. 
 
Program: 
 

1. Zahájení. 
2. Schválení programu. 
3. Stanovení ceny za pozemek. 
4. Žádost o povolení automatu. 
5. Zvýšení nájemného od 1.1.2008. 
6. Sociální fond. 
7. Rozbor hospoda�ení k 30.6.2007. 
8. Zm�na rozpo�tu k 30.6.2007. 
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. Konstatovala p�ítomnost 10 �len� zastupitelstva obce, 3 omluveni. 
Zastupitelstvo obce je nadpolovi�ní v�tšinou hlas� usnášeníschopné. 
Zapisovatelem byla ur�ena pí. Holinová, p. �erný, s�itatelem byl ur�en p. Šourek 
Ov��ovatelé zápisu: p. Melichar, pí. Vedralová     10 pro 
 
2. Schválení programu        10 pro 
 z minule - prodána škola ve Stanovém 

- minulý týden – zahájení prací na kanalizaci 
 
3. Stanovení ceny za pozemek. 
 Pozemek �. 69/1 v k.ú. Stanový o vým��e 168 m2. 
 Projednáno ve Finan�ním výboru. Dohodnutá cena 60,- K� / m2     10 pro 
 
 �ást pozemku �. 242 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská o vým��e cca 500 – 600 m2 
 Projednáno ve Finan�ním výboru a dán návrh  -  25,- K� / m2. 
 Dohodnutá cena 30,- K�/ m2      9 pro, 1 proti 
 
4. Žádost o povolení automatu. 
 Restaurace „ Na Zlatém Vršku“ podala žádost o povolení automatu. Zastupitelstvo 
 žádost zamítlo.      8 proti, 2 se zdrželi 
 
5. Zvýšení nájemného od 1.1.2008. 
 Zaslat nájemník�m oznámení o jednostranném zvýšení nájemného, dle zákona  
 �. 151/07 Sb. Jedná se o byty v �p. 43, 242, 69, 31 a 34 
 Škola 9,2% z 16,75 na 18,29 
 Ostatní 13,6% z 14,87 na 16,89    8 pro, 2 se zdrželi 
 
 
 



- 2 - 
6. Sociální fond. 
 Zastupitelstvo obce schválilo vytvo�ení soc. fondu a jeho statut tvorby a používání od 
 1.9.2007 pro pracovníky Obce Zlatá Olešnice, kte�í jsou u organizace v trvalém 
 pracovním pom�ru, a dlouhodob� uvoln�né �leny zastupitelstva obce. Nevztahuje se 
 na pracovníky na mate�ské dovolené a na pracovníky ve výpov�di.  
 Projednáno ve Finan�ním výboru a ten doporu�uje ke schválení.  10 pro 
 
7. Rozbor hospoda�ení k 30.6.2007. 
 Projednáno ve Finan�ním výboru a doporu�eno ke schválení. 
 �ást p�íjmová 3 097 462,94, fin. vyp. z min. let 726 607,20, z�statek na ú�tu 
 438 980,97, �ást p�íjmová celkem 4 263 051,11  
 �ást výdajová 2 680 692,33 K�     9 pro, 1 se zdržel 
 
8. Zm�na rozpo�tu k 30.6.2007. 
 �ást p�íjmová 5 365 905,20, navýšení o 387 661,- K�,  
 �ást p�íjmová celkem  5 753 566,20 K�  
 �ást výdajová 5 365 905,20, navýšení o 387 661,-,  
 �ást výdajová celkem 5 753 566,20 K�     10 pro 
 
9. R�zné. 
 - žádost o povolení zvláštního užívání cesty p.p.�. 839 v k.ú. Lhotka 
 - žádost o souhlas k uzav�ení smlouvy o nájmu cesty p.p.�. 839 v k.ú. Lhotka 
  Smlouvu nechat vypracovat právníkem. ( na omezenou  dobu, trvale p�ístupná 
  pro ve�ejnost, zanést pro nepln�ní podmínek – d�vod k výpov�di ) 
 - www stránky obce , nechat vypracovat návrhy na nové , investice z prodeje 
  pozemk�, cena cca 25 – 30 000,- K�     10 pro 
 - druhý týden v zá�í by m�l být otev�en obchod ve Zlaté Olešnici v �p. 195 
 - 15. zá�í prob�hne sb�r nebezpe�ného odpadu. 
 
10. Diskuse. 
 - zatá�ka na Farské – zar�stá, posekat 
 - informa�ní tabuli s �p. dát k obchodu, Stanový – z druhé strany tabule dát 
  turistickou mapu 
 - posekat na koupališti 
 - výhrady k brigádník�m a zam�stnanc�m obce 
 - zastávka u patk�, pose�eno, uklizeno, žádost o odm�nu 500,- K� 
 - dotaz na stavbu šaten u VPN 
 - cesta k p. Jirkovi ( nedostali jsem dotaci, zkusíme žádat p�íští rok ), letos  
  vybudování kanalizace   
 - úklid kolem sokolovny p�ipomenout správci – plevel mezi zatrav�ováky 
 - dodat koše na zastávky autobusu 
 - p�ipomenout opravu silnice od Pece ve Stanovém ke kravínu 
 - dot�ít lampy na koupališti 
 - zabezpe�it další dve�e na koupališti 
 - krádež dve�í na h�bitov� – dát nové do dvou m�síc� 
 - každé pond�lí – zam�stnanci OÚ budou mít udržovací den , prohlídka a úklid 
  zastávek, h�bitova a okolí 
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11. Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 20.8.2007 od 
 19,00 hodin na OÚ. 
 
Schvaluje: 
53. Program zasedání ZO      10 pro 
54. Stanovení ceny za pozemek �. 69/1 v k.ú. Stanový o vým��e 168 m2 za 60,- K�/m2. 
 Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. 10 pro 
55. Stanovení ceny za �ást pozemku �. 242 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská o vým��e cca 
 500 –  600 m2 za 30,- K�/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. 
         9 pro, 1 proti 
56. Zvýšení nájemného od 1.1.2008 dle zákona �. 151/07 Sb. Škola 9,2% z 16,75 na 
 18,29, ostatní 13,6% z 14,87 na 16,89.   8 pro, 2 se zdrželi 
57. Vytvo�ení soc. fondu a jeho statutu tvorby a používání pro pracovníky Obce Zlatá 
 Olešnice, kte�í jsou u organizace v trvalém pracovním pom�ru a dlouhodob� 
 uvoln�né �leny zastupitelstva obce. Nevztahuje se na pracovníky na mate�ské 
 dovolené a na pracovníky ve výpov�di. Projednáno ve Finan�ním výboru a 
 doporu�eno ke schválení.     10 pro 
58. Rozbor hospoda�ení k 30.6.2007. �ást p�íjmová 3 097 462,94, fin. vyp. z min. let 
 726 607,20, z�statek na ú�tu 438 980,97, �ást p�íjmová celkem 4 263 051,11,  
 �ást výdajová 2 680 692,33 K�    9 pro, 1 se zdržel 
59. Zm�nu rozpo�tu k 30.6.2007. �ást p�íjmová 5 365 905,20, navýšení o 387 661,- K�, 
 �ást p�íjmová celkem 5 753 566,20 K�, �ást výdajová 5 365 905,20, navýšení o 
 387 661,-, �ást výdajová celkem 5 753 566,20 K�.  10 pro 
60. Nechat vypracovat nové návrhy na www stránky obce. Cena cca 25 – 30 000,- K�. 
         10 pro 
61. Zamítnout žádost o povolení automatu do restaurace „ Na Zlatém Vršku“ ve Zlaté 
 Olešnici.       8 pro, 2 se zdrželi 
 
12. Záv�r. 
 Starostka obce pí. V�ra Hovorková ukon�ila jednání ZO ve 21,30 hodin. 
 
 
Jaroslav Martinec        V�ra Hovorková 
místostarosta         starostka 
 
 
 
    ov��ovatelé zápisu 
 
 
 
Pavel Melichar        Hana Vedralová 
 
 
 


