
Zasedání bylo zahájeno v 18,05 hodin v zasedací místnostiObecního úřadu ve Zlaté Olešnici
starostou p. Jiřím Čemým. Přítomno bylo 10 zastupitelů, 1 byl nepřítomen a předem omluven (lva
Josífková).

Proqram:

1. Zahálenl

2. Schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů.

3. Yýzva k připojení obce ke kampani Hodina Země.

4. Žadost spoleěnosti ENERGO Zlatá Olešnice, s.r.o.

5. Žaoost o prodej části obecního pozemku é. p-79212 v k. t]. Zlatá Olešnice, Lhotka.

6. Různé:

a. Podané žádosti o poskytnutí dotace:

i. Ministerstvo pro místní rozvoj - podprogram Podpora obnovy a rozvoje

venkova, dotační titulč. 2, Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního

života v obci

=> hřiště ZŠ a MŠ,

ii. Ministerstvo pro místní rozvoj- podprogram Podpora obnovy a rozvoje

venkova, dotrační titul č. 4, Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

=> zvonička.

iii. Fond požámí ochrany Libereckého kraje => výstroj pro JPO lll/1.

iv. Fond požární ochrany Libereckého kraje => úprava hasičské zbrojnice.

b. lnformace k projektu Vodovod Lhotka.

c, lnformace k v,ýstavbě dvou garsoniér v objektu č.p. 196 (pošta).

7. Diskuze

8. Usnesení

9. Závér

,Hlásoyéní

1. Zahálení Jednání Zastupitelstva obce uvedl starosta p. Jiří Cerný
podle zákona o obcích ó, 12812000 Sb., v platném
znění. Jednání bylo řádně svoláno a vyvěšeno na
úředních deskách a na intemetových stránkách obce.
Přivítal zastupitele a hosty.

Zastupitelstvo obce je většinou hlasů usnášeníschopné.
10 pro
0 proti
0 se zdňel

2. Schválení programu,
jmenování
zapisovatele a
ověřovatelů.

Zapisovatelem byla urěena: Bc. Jana Jelečková, Hana
Vedralová.
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Martinec, Hana Žantová.
Sěitatel: Mgr. Marcela Kubíková.
k orooramu nikdo ze zastupitelů neměl připomínky.



Doplňující bod č. 6: Zádost T. J. Sokol Zlatá Olešnice.

H l asov á n í o j m e n ova ných z ap isovate l í c h, ově řov atel íc h
zápisu, sčitateli, programu a doplňujícím bodu
programu.

10 pro
0 proti
0 se zdňel

3. Yýana k připoiení
obce ke kampani
Hodina Zemé.

Obec obdžela výzvu k připojení se k akci Hodina Zemé
(akce na podporu uvědomění si vlastní zodpovědnosti
za stav životního prostředí), ke které se vloni připojila
zhasnutím veřejného osvětlení na celou noc,

Hlasování o pfrpojení Obce ke kampaniHodina Země
zhasnutím veřejného osvětlení na celou noc dne
31.3.2012.

8 pro
2 proti
0 se zdňel

4. Zádost spoIečnosti
ENERGO Zlatá
Olešnice, s.r.o.

Společnost ENERGO vyzvala Obec, aby požádala
Pozemkov,ý fond o převod pozemků p. p, č. 1013/5 k, ú.
Zlatá Olešnice Navarovská a p. p. é 101317 k. úZlaé
Olešnice Navarovská tvořících přístupovou cestu k hale
společnosti ENERGO, které se nachází na VĚích.
Pozemky jsou ve vlastnictví Pozemkového fondu.

Hlasování o tom, že si Oóec zažádá o převod pozemků:
p. p.č. 1013/5 k. ú.Zlatá Olešnice Navarovská a p. p. č
1U3n k.úZlatá Olešnice Navarovská
pozemkového fondu do vlastnictví.

10 pro
0 proti
0 se zdžel

5. Zádost o prodei části
obecního pozemku č.
p.792/2 v k. ú. Zlatá
Olešnice, Lhotka.

Obec obdžela žádost o prodej části obecního pozemku
ě.p,79212 v k.ú. Zlatá Olešnice, Lhotka. V současné
chvílije na požadovaném pozemku naplánována
v,ýstavba vodovodu Lhotka. Převod by znamenal extra
administrativní úkony, které by mohly pozdžet postup
schvalování. Starosta doporučil počkat s prodejem
žadateli až po výstavbě vodovodu.

Hlasování o zamítnutí žádostio prodej pozemku č. p.
792/2 v k. ú. Zatá Olešnice, Lhotka s tím, že se prcdej
může uskutečnit až po výstavbě vodovodu.

10 pro
0 proti
0 se zdňel

6. Zádost T. J. Sokol
zlatá olešnice o
bezúročnou půjčku.

T. J. SokolZlatá Olešnice požádalObec o bezúročnou
půjěku 1.000.000 Kč se splatností do 10 let na pořízení
a instalacizasněžování a pořízení novější rolby.
Podmínky splácení, ručení a samotná bezúročná půjčka
budou smluvně ještě předmětem dalšího vyjednávání.

Hlasování o schválení půjčky 1.000.a00 Kč občanskému
sdružení T. J. SokolZatá Olešnice.

8 pro
0 proti
2 se zdžel

7. Různé Obec v měsíci únoru podala čtyřižádosti o poskvtnutí
dotace:

a) Ministerstvo pro místní rozvoj - podprogram Podpora
obnovy a rozvoje venkova, dotrační titul č. 2, Podpora
zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
=> hřiště ZŠ a MŠ.
Celkem projekt258.664,00 Kč, dotace 18,t.064,80 Kě,
podíl Obce 77.599,20 Ké.

b) Ministerstvo pro místní roano1- podprogram Podpora
obnow a rozvoie venkova. dotační titulč. 4. podoora



obnovy drobných sakrálních staveb v obci => zvonička.
Podáno ve spoluprácis Náboženskou obcí Církve
československé husitské v Džkově. Celkem projekt
138.M1,5'| Kč, dotace 96.911,16 Kč, podílObce
41.533,35 Kč.

c) Fond požární ochrany Libereckého kraje => výstroj
pro JPO lll/1.
Celkem projekt 170.000,00 Kč, dotace 102.000,00 Kč,
podíl Obce 68.000,00 Kč.

d) Fond požární ochrany Libereckého kr{e => úprava
hasičské zbrojnice,
Celkem projekt 150.000,00 Kč, dotace 75.000,00 Kč,
podíl Obce 75.000,00 Kč.

Vesnice roku 2012
Vedení obce podá přihlášku do soutěže Vesnice roku
2012.Termín uzávěrky je 30, dubna. Případná v,ýhra by
umožnila ucházet se o další dotace v rámcispeciálních
dotačních titulů pro vesnice roku, Podrobnosti soutěže
jsou k nalezení na www,vesniceroku.cz.

lnformace k proiektu vodovod Lhotka.
Probíhají přípravy k podání žádostio dotaci
z Ministerstva zemědělsfuí. vzhledem k velikosti
projektu bude žádost o dotaci administrovat Agentura
pro regionální rozvoj v Liberci. Výběrové řízení na
real izátora projektu bude profesionál ně říd it společnost
Compet Consult

lnformace k uýstavbě dvou oarsoniér v obiektu ě.p. 196
(pošta).
Probíhá projektová příprava a příprava na podání
žádosti o stavební povolení.

í6. Diskuze Starosta obce informoval o zahájení výkonu veřejné
služby.

Připomínky k opravám obecních cest.



17. Usnesení ze 2.
zasedání
zastupitelstva obce
ze dne 12.3.2012,
konaného
v zasedací
místnosti oú.

Schvaluje se:
1 8. Usnášení schopnost zastupitelstva.
19. Zapisovatelé, ověřovatelé, sčitatel, program a

doplňující bod programu.
20. Připojení Obce ke kampani Hodina Země zhasnutím

veřejného osvětlení na celou noc dne 31.3.2012.
21,ŽádostObce o převod pozemků p. p. č. 1013/5 a

1O13l7 k. ú. Zlaé Olešnice Navarovská.
pozemkového fondu,

22, Pújéka 1.000.000 Kč občanskému sdružení T. J.
sokolzlatá olešnice.

Neschvaluje se:
23- Žádost o prodej pozemku é. p,79212 v k.ú. Zlaá
Olešnice, Lhotka.

10 pro
1a pro

8 pro, 2
proti

10 pro

8 pro, 2 se
zdželi

10 pro

í0. 7ávét §trarosta obce poděkovalvšem za účast a v't9, 30 hod.
ukončil veřeiné zasedán í zastupitelstva.
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Bc. Jana Jelečková
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Hana Žantová


