
PozvÁNKA
Na 1, veřejné zasedáni Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, kíeré se koná

v pondělí 30. t.2012 od 18,00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ ZlataOlešnice.

Pro8ram:

1. Zahájení.

2. Schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů.

3. Rozbor hospodaření obce za 4. &vrtleti 20II.

4. 2. mňnarozpočtu obce k 31.I2.2011.

5. Pořízení nového územního plánu obce.

6. Jmenovrání zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace.

7. Podrání ádosti o pořízení územního plárluZlaté Olešnice na MÚ Tanvald, Odbor stavební uřad a

životní prosťedí rurud územního plánování) dle § 6 odst. 6 písm. b) Stavebniho zál<ona.

8. Obecně závamávyhláška o místním poplatku 7Aprovoz systému shromaždbviání, sběru, přepravy,

třídění, vyrržívání a odstraňovrání komunálních odpadů.

9. Žádosto áotovení příčky k oddělení půdního prostoru a chodby v ě.p. 69 (truhlrárna).

10, Stížnost na zaměstnance Obecního uřadu.

IL Žádosto povolení Rallye Bohemia 2012.

12. Snížení prodejní ceny č.p. 3I,Zlaá Olešnice - Semilská.

13. l. změna rozpočtu ZŠ a MŠ Zatá Olešnice k 31, 12. 20II.

t4. Žádastio dotace

a. Ministerstvo pro místní rozvoj - podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul

č. 2 Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci => hřiště ZŠ a MŠ.

b. Ministerstvo pro místní rozvoj - podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační tiful

č. 4 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci => zvonička.

c. Nadace ČVZ-Grantovó řízení Oranžové hřiště => areál VPN.

15. Různé

a. Žaaosto sponzors§ý dar Spoleěnost pro Jizerské hory o.p.s.

b. Žádosto sponzors\ý dar Pro Jizerky, o.s.

c. Pořízení dataprojektoru, plátna a software Office a Windows,

d. Výsledek ádosti o dotaci z Grantového fondu LK, program ě. 17 na obnow vonkova, na

projekt Rekonstrukce ěásti místní komunikace vedoucí k obecnímu vodojemu.

e. Výstavba dvou garsonek v č.p. 196 (pošta) - informace o postupu.

16. Diskuze

l7. Usnesení

18. Z6vér
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