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ZÁPIS 
 

ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ 
v zasedací místnosti od 18,00hodin. 
 
Program 
1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Prodej pozemku p.p.č.99/1 v k.ú.Stanový - vyvěšeno dne 22.2.2010 
4. Výsledek výběrového řízení na zateplení čp.255 
5. Zvýšení nájmů nebytových prostor o DPH 
6. Žádost TJ Sokol - příspěvek 
7. Různé  - návštěva litoměřického biskupa Jana Baxanta 
            - komunitní plánování 
            - BIKE MARATON Příchovice 
            - Spanilá krasojízda stezkou J.Cimrmana – 12.červen 2010  

   (příspěvek na sochu J.Cimrmana) 
8. Diskuse 
9. Usnesení 
10. Závěr 
 
 
1. Zahájení 
 
  Zasedání  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. Přivítala zastupitele a hosty. K minulému zápisu 
nebyly žádné připomínky. Přítomno bylo 13 členů zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo obce je většinou hlasů usnášeníschopné. 
           13 pro 
 
 
2. Schválení programu 
 
Program byl řádně zveřejněn a nebyly k němu žádné připomínky ani doplňující body. 
           13 pro 
 
Zapisovatelem byl určen p.Plešinger a p.Martinec, sčitatelem p.Šourek a ověřovatelé zápisu 
pí.Vedralová a p.Melichar.        13 pro 
 
Z minulého zasedání:  Žádost o stanovisko ke stavbě fotovoltaické elektrárny 

 - bližší informace podal na žádost zastupitelů p.Hnídek. 
 - vydání kladného stanoviska  

           13 pro 
 
 
3. Prodej p.p.č.99/1 v k.ú.Stanový  

- záměr o prodeji vyvěšen od 22.2.2010 do 13.3.2010, nebyly  žádné připomínky. 
- návrh prodeje za cenu 60,-Kč/m2,výměra 90m2 = 5.400,-Kč 
- veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. 

          11 pro,2 se zdrželi 
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4. Výsledek výběrového řízení na zateplení č.p.255  
- v poptávkovém řízení byly osloveny 4 firmy, zvítězila firma STATUS a.s. 
- ZO bere na vědomí výsledek výběrového řízení. Souhlasí s výsledkem výběrové   
  komise a s podepsáním smlouvy o dílo s firmou STATUS a.s. 

                                                                                       13 pro 
  
5. Zvýšení nájmu nebytových prostor (garáží) o DPH 

- nájem bude navýšen o DPH. 
                                                                                       13 pro 
        
6. Žádost TJ Sokol o finanční příspěvek pro aerobik dívek  

-  vzhledem k výborné reprezentaci obce byl navržen příspěvek 5.000,-Kč 
                                                                                  13 pro 

 
7. Různé 

a) Návštěva litoměřického biskupa Jana Baxanta  
     - připravuje se na 26.5.2010  

b) Komunitní plánování – projekt se opět rozjíždí  
   Zastupitelstvo delegovalo na počátku zastupitele J. Černého jako našeho zástupce. 
   P. Černý podá informace z plánované schůzky. 

 
c) Připravuje se cyklistický závod - BIKE MARATHON Příchovice  
   Organizuje OPS „Jizerky pro vás“ . Závod by se měl jet 28.září 2010, a to i přes  
   Katastr obce Zlatá Olešnice. 

 
d) Spanilá krasojízda stezkou J.Cimrmana – 12.červen 2010 
    Město Tanvald a divadlo J.Cimrmana chce odhalit jeho sochu. Celková cena sochy  
    cca 250.000,-Kč, zatím je na veřejné sbírce  25.000,-Kč.Příspěvek od  

obce Zlatá Olešnice 1.000,-Kč – vzhledem k tomu, že osoba J. Cimrmana navazuje 
na naši obec.                                                   13 pro 

  
e) Souhlas s věcným břemenem  

Podkladem pro udělení souhlasu je původní smlouva o zřízení věcného břemene ze     
dne 6.11.1996. Na p.p.č.645/1 o výměře 22,18 m2, p.p.č.645/2 o výměře 4,54 m2 a 
p.p.č.558/3 o výměře 12,83 m2 v k.ú. Zlatá Olešnice – Semilská pro kanalizační 
přípojku k č.p. 27 Zlatá Olešnice 

                                                                                    12 pro,1 se zdržel 
 

f) Informace o sčítání lidu  – proběhne v roce 2011 
 

g) Valná hromada SVS (v květnu nebo červnu 2010) 
    Delegování starostky obce. 

                                                                                      13 pro 
 

h) Odpověď p.Noska na vyjádření OÚ ohledně žádosti o úpravu cesty 
    
 
 
8. Diskuse 

- zaměstnanci OÚ - kritika pracovní morálky, všeobecně nespokojenost s jejich prací, 
  na příští zasedání ZO připravit pracovní výkazy pracovníků OÚ 
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- cesta k čp 215, velmi špatný stav, nutná okamžitá oprava 
- nepořádek okolo obchodu a kontejnerů na tříděný odpad 
- zastávka u Patků – nevyvežený odpadkový koš 
- silnice do Lhotky - uklidit výřezy, pročistit propustek v zatáčce 
- nepořádek okolo vodojemu 
- oprava silnic 
- informační tabule - obnovení, jsou vybledlé 
- návrh na snížení počtu zastupitelů v příštím volebním období 
- dotazy: vodovod, zázemí VPN, byt v hasičárně 

 
9. Usnesení  
 

Schvaluje: 
 
13. Program zasedání ZO    13 pro 
14. Vydání kladného stanoviska ke stavbě fotovoltaické elektrárny. 
       13 pro 
15. Prodej p.p.č. 99/1 v k.ú. Stanový za cenu 60,- Kč/m2 o výměře 90 m2. Veškeré 

náklady spojené s prodejem hradí kupující 11 pro, 2 se zdrželi 
16. A bere na vědomí výsledek výběrového řízení . Souhlasí s výsledkem výběrové 

komise a s podepsáním smlouvy o dílo s firmou STATUS a.s. na zateplení  
čp. 255      13 pro 

17. Zvýšení nájmu garáží o 20% DPH  13 pro 
18. Žádost TJ Sokol o finanční příspěvek pro aerobik dívek v částce 5 000,- Kč 
        13 pro 
19. Příspěvek do veřejné sbírky pro Město Tanvald a divadlo J. Cimrmana na 

odhalení jeho sochy v částce 1 000,- Kč 13 pro 
20. Věcné břemeno – podkladem pro udělení souhlasu je původní smlouva o 

zřízení věcného břemene ze dne 6.11.1996. Na p.p.č. 645/1 o výměře 22,18 
m2,p.p.č. 645/2 o výměře 4,54 m2 a p.p.č. 558/3 o výměře 12,83 m2 v k.ú. 
Zlatá Olešnice – Semilská pro kanalizační přípojku k čp. 27 Zlatá Olešnice. 

        12 pro, 1 se zdržel 
21. Delegování starostky obce na Valnou hromadu SVS    

       13 pro 
 
9. Závěr 
 
Starotka obce Zlatá Olešnice pí,. Věra Hovorková ukončila jednání ZO ve 21,15 hodin 
 
 
 
Jaroslav Martinec      Věra Hovorková 
místostarosta        starostka 
 
    ověřovatelé zápisu 
 
 
Hana Vedralová      Pavel Melichar
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