
ZÁPIS 
 

z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 
hodin v zasedací místnosti OU. 
 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Vyhláška o ceně odpadů 
4. Žádost Svazu Jizerských hor o příspěvek – sponzorský dar 
5. Informace o změně rozpočtu k 31.12.2009 

- podle usnesení ZO ze dne 7.12.2009 
6. Pan Žanta – Stanový – prodej pozemku. 
7. Hospodaření obce za rok 2009 
8. ZŠ – převod zůstatku do rezervního fondu 

- stanovisko k požadavkům hygieny ohledně paland v MŠ 
9.       Různé - informace o dopise z České Obce Sokolské 
   - stanovisko ke stavbě fotovoltaické elektrárny 
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. 
Přítomno bylo 10 zastupitelů, 2 omluveni, 1 přijde později 
Zastupitelstvo obce je většinou hlasů usnášeníschopné. 
Zapisovatelem byla určena pí. Holinová, p. Černý, sčitatelem p. Šourek 
Ověřovatelé zápisu: p. Žanta, pí. Josífková    10 pro 

 
2. Schválení programu. 

Program byl řádně zveřejněn a nebyly k němu žádné připomínky ani doplňující body. 
Z minula – seznámení zastupitelstva s odměnami  zastupitelů 

          10 pro 
 
3.  Obecně závazná vyhláška 1/2010 o poplatku za komunální odpad. 

( zvýšení o 1% DPH ) – popelnice dle ceníku 
- za pytle 465,- Kč / osobu   10 pro 

 
Přišel zastupitel p. Melichar 

 
4. Žádost o.p.s. „ Jizerky pro Vás“ o příspěvek – sponzorský dar  
       8 proti, 3 se zdrželi 
   Žádost o příspěvek Svazu Jizerské  hory – odsouhlasena částka 500,- Kč 
          11 pro  
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5.  Informace o změně rozpočtu k 31.12.2009 , podle usnesení  ZO ze dne 7.12.2009 
     Část příjmová  navýšení o 247 827,2 Kč, část příjmová celkem 7 482 151,2 Kč 
     Část výdajová navýšení o 247 827,2 Kč, část výdajová celkem 7 482 151,2 Kč 
  
 
6.  Pan Žanta – Stanový – prodej pozemku . Zjistit č. parcely do příštího zasedání ZO. 
 
7.  Rozbor hospodaření k 31.12.2009. 

Část příjmová 6 390 948,69 Kč, fin. z min. let 1 272 133,- Kč, zůstatek na BÚ 
k 31.12.2008    1 113 828,39 Kč, část příjmová celkem 8 776 910,08 Kč, část 
výdajová 5 697 347,54 Kč. 
Zůstatek na BÚ k 31.12.2009  3 047 835,90 Kč, zůstatek na soc. fondu k 31.12.2009   
31 726,64 Kč, celkem  3 079 562,54 Kč     11 pro 

 
8.  ZŠ – převod zůstatku do rezerv. fondu. 

Žádost o odsouhlasení převodu finančního zůstatku z roku 2009 v částce 90 673,52 Kč 
do fondů v roce 2010.  Tyto prostředky budou rozděleny do fondu odměn ( 20% ) 
18 134,72 Kč a do rezervního fondu ( 80% ) 72 538,80 Kč. 11 pro 

 
     Stanovisko k požadavkům hygieny ohledně paland v MŠ. 

Počet spících dětí odpovídá počtu spodních lůžek. Doporučujeme vedení MŠ, aby děti 
umísťovali na tato lůžka. V současné době nemáme v rozpočtu několik desítek tisíc na 
výměnu za nová lehátka.      11 pro 

 
9.  Různé - informace o dopise z České Obce Sokolské 

- dotaz  - proč skupina, která cvičí Tibe’tany,nechodí do sokolovny,ale 
do školy a zdali přispívá na provozní náklady.  

- stanovisko ke stavbě fotovoltaické elektrárny nedávat, žadatel má přijít 
vysvětlit své záměry zastupitelům na příští zasedání 

- žádost manželů Pekařových o prodloužení nájemní smlouvy na 
nebytové prostory na 10 let    11 pro 

- žádost TJ Sokol Zlatá Olešnice na bezplatné užívání prostor Sokolovny 
na valnou hromadu     11 pro 

- žádost SDH Zlatá Olešnice na příspěvek na maškarní bál v částce 
3 000,- na zakoupení odměn pro děti   11 pro 

- doplnění do programu Obnovy venkova – Rekonstrukce VPN – 
hygienické zařízení, šatny, wc a sprchy  11 pro 

- prodej triček,odznaků,pohledů a knih o Zlaté Olešnici,není zisková 
výdělečná činnost, slouží pro potřeby občanů v rámci turistického ruchu 

        11 pro 
- seznámení se zprávou statika na bytový dům čp. 195 
- seznámení o  budoucích průběžných rekonstrukcích na bytě v čp. 242 
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10.  Diskuse. 

- Rallye Bohemia proběhne ve dnech 3. a 4.7.2010. První den se 
pojede od Rejdic přes Zikmundovku , druhý den od Navarova a 
konec bude na Vrších. Bude složena kauce na Obecním úřadě 
v případě oprav poškozených silnic. Omluva za loňský ročník, 
který se stejně nakonec nekonal.  10 pro 

- upozornění na rampouchy na budově sokolovny 
- do kdy bude hotový taras u čp. 43 – do 30.6.2010 
- jak je to s parkováním soukromého vozidla ve služební garáži. 
- žádost o konání zasedání ZO každý měsíc 
- přístřešky nad kontejnery tříděného odpadu 
- reklamace na pracovníky OU , nejsou vyházeny zastávky, 

protahování u soukromých osob  
- správce budovy zodpovídá nejen za stav úklidu budovy,ale i za 

předměty v ní se nacházející. Pokud se něco ztratí je povinen 
platit celkovou úhradu 

- projednat pozemek  - otočka autobusu u Patků 
- diskuse o snížení zastupitelů v obci 
 

11. Usnesení 
 
 Schvaluje: 
 
 1. Program zasedání ZO      10 pro 

2. Obecně závaznou vyhlášku 1/2010 o poplatku za komunální odpad,popelnice 
dle ceníku,za pytle 465,- Kč/ osobu    10 pro 

3. Žádost o příspěvek Svazu Jizerské hory v částce 500,- Kč 11 pro 
4. Rozbor hospodaření k 31.12.2009. 

Část příjmová 6 390 948,69 Kč, fin. z min. let 1 272 133,- Kč, zůstatek na BÚ 
k 31.12.2008    1 113 828,39 Kč, část příjmová celkem 8 776 910,08 Kč, část 
výdajová 5 697 347,54 Kč. 
Zůstatek na BÚ k 31.12.2009  3 047 835,90 Kč, zůstatek na soc. fondu 
k 31.12.2009   31 726,64 Kč, celkem  3 079 562,54 Kč  11 pro 

5. ZŠ – převod zůstatku do rezerv. fondu. 
Žádost o odsouhlasení převodu finančního zůstatku z roku 2009 v částce 
90 673,52 Kč do fondů v roce 2010.  Tyto prostředky budou rozděleny do 
fondu odměn ( 20% ) 18 134,72 Kč a do rezervního fondu ( 80% ) 72 538,80 
Kč.        11 pro 

 
6. Stanovisko k požadavkům hygieny ohledně paland v MŠ. 

Počet spících dětí odpovídá počtu spodních lůžek. Doporučujeme vedení MŠ, 
aby děti umísťovali na tato lůžka. V současné době nemáme v rozpočtu několik 
desítek tisíc na výměnu za nová lehátka.   11 pro 

7. Žádost manželů Pekařových o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové 
prostory na 10 let      11 pro 

8. Žádost TJ Sokol Zlatá Olešnice na bezplatné užívání prostor Sokolovny na 
valnou hromadu      11 pro 
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9. Žádost SDH Zlatá Olešnice na příspěvek na maškarní bál v částce 3 000,- na 
zakoupení odměn pro děti     11 pro 

10. Doplnění do programu Obnovy venkova – Rekonstrukce VPN – hygienické 
zařízení, šatny, wc a sprchy     11 pro 

11. Prodej triček,odznaků,pohledů a knih o Zlaté Olešnici,není zisková výdělečná 
činnost, slouží pro potřeby občanů v rámci turistického ruchu 
        11 pro 

 
 
Neschvaluje: 
 
 12. Žádost o.p.s. „Jizerky pro Vás“ o příspěvek - sponzorský dar 
                        8 proti, 3 se zdrželi 
 
 
12. Závěr. 

Starostka obce Zlatá Olešnice pí. Věra Hovorková ukončila jednání ZO ve 21,15 
hodin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Jaroslav Martinec      Věra Hovorková 
 místostarosta       starostka 
 
 
 
 
     ověřovatelé zápisu 
 
 
 
 
 
 
 Milan Žanta       Iva Josífková 
 
 
 
 
        

 



      
     

 
 

 
 
 
 
   


