
ZÁPIS 
ze 3.ve�ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 10.5.2010 na OÚ 
v zasedací místnosti od 19,00hodin. 
 
 
Program 
 
1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Žádost o odprodej �ásti pp�.790/2 k.ú. Lhotka  
4. Místní komunikace 792/1 v k.ú. Lhotka  
5. Rozbor hospoda�ení k 31.3.2010 – viz. p�íloha 
6. Zm�na rozpo�tu k 30.4.2010 – viz.p�íloha 
7. Volby do zastupitelstva – ur�ení po�tu �len� ZO  
8.         R�zné 
9. Diskuse 
10. Usnesení 
11. Záv�r 
 
 
1. Zahájení 
 
Jednání Zastupitelstva obce uvedla starostka obce pí.V�ra Hovorková podle zákona o obcích 
�.128/2000 Sb.,v platném zn�ní. Jednání bylo �ádn� svoláno a vyv�šeno na ú�edních deskách 
a na internetových stránkách obce. 
K minulému zápisu nebyly žádné p�ipomínky. 
P�ítomno bylo 13 �len� zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo obce je v�tšinou hlas� usnášeníschopné. 
Zapisovatelem byl ur�en,p.Martinec,�erný, s�itatelem pí.Žantová a ov��ovatelé zápisu 
pí.Josífková a p.Žanta.                                                                        13 pro 
 
2. Schválení programu 
 
Program byl �ádn� zve�ejn�n a nebyly k n�mu žádné p�ipomínky ani dopl�ující body. 
                                                    13 pro 
 
3. Žádost o odprodej nebo pronájem �ásti pp.�.792/2 v k.ú.Lhotka. 
 
FV- nedoporu�uje prodej ani pronájem.V dot�ené �ásti pozemku je veden vodovod.Žádost se 
zamítá                                                                                                     11 pro 2 se zdrželi 
 
4. Místní komunikace 792/1 v k.ú.Lhotka . 
 
�ást místní komunikace je na soukromém pozemku – majitel navrhuje obci odkoupení, �ímž 
podmi�uje podpis smluv souvisejících s rekonstrukcí vodovodu. 
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FV – doporu�uje odkoupení                                                                                       13 pro 
 
 
5. Rozbor hospoda�ení k 31.3.2010 
Viz p�íloha.                                                                                           13 pro
  
 
6. Zm�na rozpo�tu k 30.4.2010 
Navýšení p�íjm� + 127 300,- viz.p�íloha 
Navýšení výdaj� + 127 300,- viz.p�íloha                                                                    13 pro 
 
7. Volby do zastupitelstva – ur�ení po�tu volených zastupitel� do ZO obce. 
Návrh  - 11 Zastupitel�                                                                                       7 pro 6 proti                                                                                      
 
8. R�zné   
 
a) Žádost o p�ísp�vek na babybox  
V Jablonci nad Nisou z�izují v nemocnici babybox.Z�izovatelé požádali obec o finan�ní 
p�ísp�vek. 
FV – navrhuje p�ísp�vek ve výši 1.000,-K�                                                              13 pro 
 
b) Socha piety – u p.Kiliána 
- špatný stav – nutné celkové restaurování sochy,evidovaná kulturní památka.Starostka obce 
p�ipraví pro nové Zastupitelstvo podklady k žádosti o dotaci na opravu. 
 
c) Pozemkový fond 
-nabídka bezúplatného p�evodu pozemk�– prov��it 
 
d)Žádost – pronájem p.�erný 
- pronájem ve�ejného prostranství p.�ernému na sezónu 2010 u VPN pro stánek 
- nájem 2.000,-K�/sezónu                                                                                11 pro 2 se zdrželi  
 
9.Diskuse 
 
-žádost fotbalist� 5.6.2010 rezervace sálu sokolovny na fotbalový turnaj 
- v srpnu dlouhodob�jší pronájem sokolovny pro tane�ní skupinu irských tanc� 
-pod�kování za úklid h�bitova 
-p�ipravuje se upozorn�ní ob�an�m,aby nepálili odpad 
-silnice Stanový – Lhotka 
-h�išt� u KD ve Lhotce bylo z �ásti na soukromém pozemku,což se ukázalo p�i prodeji   
vedlejší nemovitosti 
-elektro p�ípojka pro šatny na koupališti 
-taras u domu �p.43 – termín je do 30.6.2010 
-informace o rekonstrukci bytu v �p.242 
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10.Usnesení  Zastupitelstva obce ze dne 10.5.2010 
 
Schvaluje: 
22.Schválení programu         13 pro 
 
23.Vy�ešení místní komunikace 792/1 v k.ú.Lhotka odkoupení �ásti soukromé p.p.�.97. 
                                                                                                                                  13 pro 
 
24.Rozbor hospoda�ení k 31.3.2010 – viz.p�íloha                                                   13 pro 
 
25.I.zm�na rozpo�tu k 30.4.2010 – viz.p�íloha                                                        13 pro 
 
26.Ur�ení po�tu volených zastupitel� do Zastupitelstva  obce Zlatá Olešnice pro  volební  
     období 2010-2014 v po�tu   11                                                                  7pro 6 proti   
 
27.Finan�ní p�ísp�vek na z�ízení babyboxu v Jbc. ve výši 1.000,-K�                     13 pro 
 
28.Žádost p.�erného na pronájem �ásti ve�ejného prostranství u VPN pro stánek – nájem  
     2.000,-K�                                                                                           11 pro 2 se zdrželi    
 
Neschvaluje:                                      
29.Žádost o odprodej nebo pronájem p.p.�.792/2 v k.ú.Lhotka.            11 pro 2 se zdrželi 
 
 
 
 
 
 
 
Jaroslav Martinec        V�ra Hovorková 
místostarosta         starostka 
 
 

ov��ovatelé zápisu 
 
 

Iva Josífková         Milan Žanta 
 


