
ZÁPIS 
z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 26.10.2009 od 18,00 
hodin v zasedací místnosti OU. 
 
 
Program: 
 

1. Zahájení. 
2. Schválení programu. 
3. Host Mgr. Čaňková 
4. Žádost o snížení nájemného. 
5. P.p.č. 229 ( rampa u truhlárny ) 
6. Zřizovací listina ZŠ a MŠ 
7. Změna rozpočtu č.3 
8. Inventury 
9. Různé 
10. Diskuse 
11. Usnesení 
12. Závěr 

 
1. Zahájení 
Jednání zastupitelstva obce uvedla starostka obce pí. Věra Hovorková podle zákona o 
obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění. Jednání bylo řádně svoláno a vyvěšeno na 
úředních deskách a na internetových stránkách obce. 
K minulému zápisu nebyly žádné připomínky. 
Přítomno bylo 13 zastupitelů. 
Zastupitelstvo obce je většinou hlasů usnášeníschopné. 
Zapisovatelem byla určena pí. Holinová, pí. Žantová, sčitatelem p. Plešinger. 
Ověřovatelé zápisu: pí. Josífková, p. Černý   13 pro 
 
2. Schválení programu. 
Program byl řádně zveřejněn a nebyly k němu žádné připomínky ani doplňující body. 
         13 pro 
 
3. Bytová politika – host Mgr. Čaňková. 
Zvýšení nájemného – dotazy na Mgr. Čaňkovou + soudní pře Obec a nájemník z čp. 196 
 
4. Žádost o snížení nájemného pro nájemnici z čp. 43 9 proti , 4 se zdrželi 
Obecní úřad provede kontrolu bytových prostor v čp. 43 
 
5. P.p.č. 229 ( rampa u truhlárny ). 
Návrh  - buď odkoupit  za cca 80 000,- Kč, nebo pronajmout za 6 000,- Kč/rok 
 
Finanční výbor doporučil odkoupení 
Odkoupit a tím srovnat majetkové nároky   11 pro, 2 se zdrželi 
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6. Změna rozpočtu č. 3 k 31.10.2009. 
Část příjmová navýšení o 352 891,- Kč, část příjmová celkem 7 234 324,- Kč 
Část výdajová,navýšení o 352 891,- Kč, část výdajová celkem 7 234 324,- Kč 
         13 pro 
 
7. Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ. 
Ve smyslu platného znění zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech USC ve znění 
pozdějších předpisů a ve znění § 27 odst. 3,odst. 4,  odst. 5 písm. a - d), odst.6. : 
 

11 pro, 2 se zdrželi 
 

8. Inventury pro rok 2009. 
Inventární komise hlavní - pí. Hovorková 
     p. Martinec 
     Ing. Nedomlelová 
 
Inventární komise dílčí  
 
Stanový RD Antala Staška,hasiči, knihovna  předseda: Ing. Nedomlelová 
       členové: p. Žanta 
         p. Vodseďálek 
         p. Nosek 
 
Lhotka KD,hasiči, knihovna    předseda: p. Plešinger 
       členové: p. Melichar 
         p. Šourek 
         Mgr. Kubíková  
 
Zlatá Olešnice OÚ ( budovy, kanceláře.knihovna ) předseda: pí. Vedralová 
       členové: pí. Žantová 
         Pí. Josífková 
 
 
Zlatá Olešnice hasiči,sklad    předseda: p. Martinec 
       členové: p. Špidlen 
         p. Černý 
         p. Šálek 
 
 
Předsedové si vyzvednou inventurní seznamy do 16.11.2009 
Odevzdat do 11.12.2009 ( pátek ) 
 
9. Různé. 
 

- Rallye Bohemia – seznámení  
- Žádost  manželů Pekařových o odkoupení bytu v čp. 69 truhlárna 

FV nedoporučuje, jedině prodat celou budovu  13 proti 
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- změna ÚPD, stále chodí žádosti i po odsouhlasení nového ÚPD, změny dávat na 

Městský úřad do Tanvaldu  ( p. Štim – odbor ÚPD ) 
 
10. Diskuse. 

- připomínka  taras u čp. 43 
- po obci neodklizené plakáty po akci Alpine pro 
- smlouva mezi obcí a TJ Sokol Zlatá Olešnice, chybějící částku si odpracovali 

mytím oken 
- umístit zrcadlo k poště  
- TJ SOKOL žádost o umístění poutače na vlek, umístění cedule poblíž zastávky Na 

Vrších 
- byt Lhotka,volný – musí se uvést do pořádku 
- žádost o úpravu obecní cesty k čp. 205 – pro průjezd vozidla je pozemek obce 

příliš úzký 
- možnost  využítí inspekční místnost pro jiné účely 
- hudba k památce zesnulých bude hrát v neděli od 13,00 hodin 
- návrh pokácet stromy na hřbitově  

 
11. Usnesení z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 26.10.2009 

konaného od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. 
 
Schvaluje: 
 
46. Program zasedání.      13 pro 
47. Odkoupení p.p.č. 229 za cca 80 000,- Kč a tím srovnat majetkové nároky. Finanční 

výbor doporučil.      11 pro, 2 se zdrželi 
48. Změnu rozpočtu č. 3 k 31.10.2009. Část příjmová navýšení o 352 891,- Kč, část 

příjmová celkem 7 234 324,- Kč, část výdajová navýšení o 352 891,- Kč, část 
výdajová celkem 7 234 324,- Kč    13 pro 

49. Změnu zřizovací listiny ZŠ a MŠ.Ve smyslu platného znění zák. č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech USC ve znění pozdějších předpisů a ve znění § 27 odst. 3, 
odst. 4, odst. 5 písm. a – d, odst. 6    11 pro, 2 se zdrželi 

 
Neschvaluje: 
 

50. Žádost o snížení nájemného pro obyvatelku z čp. 43. Obecní úřad provede 
kontrolu těchto bytových prostor .   9 proti, 4 se zdrželi 

51. Žádost manželů Pekařových o odkoupení bytu v čp. 69 truhlárna. Finanční výbor 
nedoporučuje, jedině prodat celou budovu.  13 proti 

 
12. Závěr 
Starostka obce Zlatá Olešnice pí. Věra Hovorková ukončila jednání ZO ve 21,45 hodin. 
 
Jaroslav Martinec       Věra Hovorková 
místostarosta        starostka 
 
    ověřovatelé zápisu 
 
 
Iva Josífková        Jiří Černý 


