
ZÁPIS 
z 1.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 26.01.2009 na OÚ 
v zasedací místnosti od 18,00hodin. 
 
 
Program 
 
1. Zahájení 
2. Program 
3. Změna rozpočtu k 31.12.2008 
4. Věcné břemeno 
5. Vyhláška o poplatku za komunální odpad 
6. Možnost převodu pozemků z pozemkového fondu na obce 
7 Czech point 
8. Různé 
9. Diskuse 
10. Usnesení 
11. Závěr 
 
 
1. Zahájení 
 
Jednání Zastupitelstva obce uvedl místostarosta obce p.Jaroslav Martinec podle zákona o 
obcích č.128/2000 Sb.,v platném znění. Uvítal zastupitele a hosty. Jednání bylo řádně svoláno 
a vyvěšeno na úředních deskách a na internetových stránkách obce. 
K minulému zápisu nebyly žádné připomínky. 
Přítomno bylo 10 členů zastupitelstva obce,2 omluveni a 1 nepřítomen. 
Starostka obce byla omluvena z důvodu nemoci. 
Zastupitelstvo obce je většinou hlasů usnášeníschopné. 
Zapisovatelem byla určena pí.Holinová a pí.Žantová,sčitatelem p.Melichar a ověřovatelé 
zápisu pí.Vedralová a p.Nosek. 
       10 pro 
 
2. Program 
 
Program byl řádně zveřejněn a nebyly k němu žádné připomínky ani doplňující body. 
       10 pro 
 
 
3. Změna rozpočtu k 31.12 2008 
 
Změnu rozpočtu zastupitelé obdrželi s pozvánkou,žádné připomínky ani dotazy nebyly. 
Část příjmová 7 242 419,50 Kč, navýšení o 262 987,- Kč 
Část příjmová celkem 7 505 406,50 Kč 
Část výdajová 7 242 419,50 Kč, navýšení o 262 987,- Kč 
Část výdajová celkem 7 505 406,50 Kč 
Finanční výbor doporučuje ke schválení 
       10 pro 
 
 



 
 
 
4. Věcné břemeno  na pozemek ppč. 846/1 v kú. Zlatá Olešnice - Návarovská 
 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s.žádá o zřízení věcného břemene na provedené posílení vedení 
vysokého napětí na ppč. 846/1 v kú Zlatá Olešnice - Návarovská. 
       10 pro 
 
 
5. Vyhláška o poplatku za komunální odpad 
 
- Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2009, o poplatku za komunální odpad. Tímto se ruší 
OZV č. 2/2007, o poplatku za komunální odpad. 
       10 pro 
 
 - zjistit možnost prodeje pytlů na odpady v obchodě 
 - prověřit zvýšení ceny volně prodejných pytlů na odpad 
 
6. Možnost převodu pozemků z pozemkového fondu na obec 
 
Zatím nejsou v nabídce žádné pozemky využitelné pro obec. 
 
7. Czechpoint 
 Informace o zavádění Czechpointu. 
 
8. Různé 
 
- Výsledek kontroly FÚ Jablonec nad Nisou- kontrola dotace z roku 2005 na opravu 

školy - nebyly zjištěny žádné nedostatky 
- Prodej pozemku p.p.č.567 v kú. Lhotka 
 Záměr na prodej pozemku p.p.č. 567  o výměřě 1102m2 v kú. Lhotka byl řádně 

vyvěšen na úředních deskách a na internetu. Další zájemci se nepřihlásili. Cena byla 
stanovena 20,-Kč/ m2 + náklady spojené s prodejem a převodem pozemku. 

       9 pro 1 se zdržel 
- Žádost o sponzorský dar pro Společnost pro Jizerské hory  

Příspěvek na vysazování alejí stromů a úklid hor apod. Návrh: 500,-Kč 
       10 pro 
- Žádost o finanční příspěvek pro SDH Zlatá Olešnice ve výši 3.000,-Kč 

Tento příspěvek bude použit na zakoupení cen do soutěží a tomboly pro děti na dětský 
karneval 15.2.2009. 

       10 pro 
- Žádost o provedení oprav na místní poště – nátěr oken a parapetů 
       10 pro 
- Posouzení závad v bytě v čp.195 – byl zpracován návrh opatření proti vlhkosti a plísni 

v tomto bytě. Do příštího zasedání nechat zpracovat cenovou nabídku na realizaci 
nutných úprav.  

       10 pro 
 
 



 
 
 
- Hospodaření sociálního fondu za rok 2008 - informace 
- Šatny koupaliště – informace o připravované rekonstrukci 
 
 
9. Diskuse 
- dotaz nefunkční bojler v sokolovně – oprava je již domluvena 
- dotaz na neobývaný byt na poště  
- floorball – branky – zjistit možnost vrácení a koupě větších 
- zajistit propagaci knihy o Zlaté Olešnici na internetových stránkách obce a nabídnout 

v infocentru Tanvald 
- u čp.168 – potřeba ořezat živý plot, který zasahuje o obecní cesty  
- dveře ve sportovní části sokolovny – doplnit o zarážky 
- sál sokolovny- špatná akustika- potíže při kulturních akcích 
- bliká lampa u čp.259 a čp. 78 
 
10. Usnesení z 1.zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne  26.1.2009 konaného od 

18,00 hodin na OÚ. 
 
Schvaluje: 
1. Program zasedání ZO         10pro 
2. Změnu rozpočtu obce Zlatá Olešnice  k 31.12.2008 
 Část příjmová 7 242 419,50Kč,navýšení o 262 987,-Kč 
 Část příjmová celkem 7 505 406,50Kč 
 Část výdajová 7 242 419,50Kč,navýšení o 262 987,-Kč 
 Část výdajová celkem 7 505 406,50Kč 
 Finanční výbor doporučuje ke schválení.      10pro 
3. Věcné břemeno  na pozemek ppč. 846/1 v kú. Zlatá Olešnice - Návarovská  10pro 
4. Zrušení Obecně závazné vyhlášky obce Zlatá Olešnice č 4/2007,o úhradě za sběr,odvoz a 

zneškodnění komunálního odpadu. 
Odsouhlasení nové Obecně závazné vyhlášky obce Zlatá Olešnice  č.1/2009 o poplatku za 
komunální odpad          10pro 

5.   Možnost převodu pozemků z pozemkového fondu obce.    10pro                          
6.   Prodej pozemku p.p.č.567 v kú. Lhotka            
     Za cenu 20,-Kč/ m2 + náklady spojené s prodejem a převodem pozemku.   9 pro 1 se zdržel 
7.   Žádost o sponzorský dar pro Společnost pro Jizerské hory 

Příspěvek na vysazování alejí stromů a úklid hor apod.  500,-Kč   10pro 
8.   Žádost o finanční příspěvek pro SDH Zlatá Olešnice ve výši 3.000,-Kč  10pro 
9.   Žádost o provedení oprav na místní poště – nátěr oken a parapetů   10pro 
10.  Posouzení závad v bytě v čp.195         10pro 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ukládá: 

- zjistit možnost vrácení branek na floorball 
- zajistit propagaci knihy o Zlaté Olešnici 
- u domu čp.168 ořezat živý plot,který zasahuje do cesty 
- doplnit zarážky do dveří ve sportovní části sokolovny 
- opravit lampu u čp.259 a 78 
- nabídnout v obchodě pytle na odpad 

 
 
 
 
Bere na vědomí: 
- Hospodaření sociálního fondu za rok 2008 - informace 
- Šatny koupaliště – informace o připravované rekonstrukci 
 
 
11. Závěr 
 Místostarosta obce Zlatá Olešnice  ukončil jednání ZO v 19,45 hodin. 

 
 
 
 

  
 
Jaroslav Martinec       Věra Hovorková 
Místostarosta       Starostka  
 
 
 
    ověřovatelé zápisu 
 
 
 
Hana Vedralová       Miroslav Nosek 


