
z í. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, které se konalo dne
28.1.2013 od í8.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlatá Olešnice.

Zasedání bylo zahájeno v 18,07 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zlaté Olešnici
starostou p. Jiřím Čemým. Přítomno bylo 10 zastupitelů, 1 bylomluven (Kristina Beneš-Crowell).

Proqram:

1. Zahájení.
2. Schválení programu, jmenovánl zapisovatele a ověřovatelů,
3. Návrh na realizaci předkupního práva pozemků:

4211, 4212, 4213,74,7511,7512, 89, 94, 739,73612,73611 a 238l1O v k- tj. Stanový,
obec zlatá olešnice,

4. Žadost o povolení Rally Bohemia2013,
5. Pořízení cistemové automobilové stříkačky CAS-25,Š 706 M 634 pro JPO lll/1 Zlatá Olešnice.
6. Zřízení účtu u ČNB.
7. TJ Sokol - informace o projektu zasněžování lyžařského areálu.
8. Zpráva o projektech:

a. Výstavba vodovodu Lhotka.
b, Rekonstrukce budovy školy.
c. Oprava střechy A, Stašek.

9, Různé:
a. Kultura.
b, Sport.

10. Diskuze.
11. Usnesení.
12. Závér.

Bod Název bodu
Drooramu

Text Hlasování

1- Zaháieni Jednání Zastupitelstva obce uvedl starosta p. Jiří Cemý
podle zákona o obcích é. 'l28l2O0O Sb., v platném
znění. Jednání bylo řádně svoláno a vyvěšeno na
úředních deskách a na internetov,ých stránkách obce.
Přivítal zastupitele a hosta.

Zastupitelstvo obce je většinou h/asů usnášeníschopné.
10 pro
0 proti
0 se zdžel

2. Schváleni programu,
jmenování
zapisovatele a
ověřovatelů.

Zapisovatelem byla určena: Mgr. Jana Ducháóková,
Mgr. Marcela Kubíková.
Ověřovatelé zápisu: Hana Vedralová, lva Josífková.
Sčitatel: Jaroslav Martinec.

Hlasován í o jme novaných zap isovatelích, ové řovatel [ch
zápisu, sčitateli, programu.

10 pro
0 proti
o se zrtžel

3. Návrh na realizaci
předkupního práva
pozemků.

Návrh na realizaci předkupního práva pozemků:
4211, 4212, 4213,74,7511,7512, 89, 94, 739,73612,
736l'l a238l10 v k. ú. Stanový,
obec zlatá olešnice.

Hlasovánl o nákupu částí pozemků p.p.č. 4a1, 42J2,
42R, 74, 75/1, 752,, 89, 94, 739, 73612, 736/1 a 23U10
v k, t1. Stanový, obec Zlatá Olešnice.

6 pro
0 proti
4 se zdžel



4. Zádost o povolení
Rally Bohemia 20í3.

Kbodu promluvilhostp. Pavlát V@
1 rychlostní zkouška a 1 objízdná basa z rychlostni
zkoušky. Zaátek na Vrších, dále Návarovóm dolů
k Džkovu na křižovatku, dále dolů k Jesennému.
Termín sobota 13.7.2013. Uzavírka od 8 do 18 hod.,
během dne budou umožněny během přestávek průjezdy
místním obyvatelům.
Podmínky obce: oprava komunikace před a po Rally
Bohemia, složení vratné kauce 150.0OO Kč.

Hlasování o souh/asu s konáním Rally Bohemia dne
13.7.2013 za uvedených podmínek v bodě č.4.

10 pro
0 proti
0 se zdžel

5. pořízení cisternové
automobilové
střkačky CAS-25,Š
706 ii 634 prc JPO
llVl Zlaá Olešnice.

SDH Zlatá Olešnice melovyrrlidffi
na severní Moravě. starosta se zaměstnanci
technických služeb obce, P. Josífkem ml. a O. Střížem
byli auto prohlédnout. Zjištění je takové, že auto je ve
stavu, ve kterém by ho Obec ani SDH pořídit neónteli.

6. Zlízeni účtu u GNB. Povinnost obce zřídit UCet u@
přinesla novela ákona 218E2OOO Sb. o rozpočfiových
pravidlech, účinná od í.1.2013, č. 5O1nO12 Sb. P-b§
tento účet budou chodit finance na volby, dotace,
činnost místní samosprávy

Hlasování o souhlasu se založením Učtu u ČNB.
10 pro
0 proti
0 se zdžel

|7. TJ Sokol stav
projektu zasněžování
lyžařského arcálu.

Obec půjčila TJ Sokol r
proto je TJ Sokol povinný pravidelně informovat o staw
projektu.

o Stará rolba - prodáno za 190tis.o Elektřina - probíhá příprava projektu nové
trafostanice vysokého napětí, závislé na
souhlasu majitelů pozemků, realizacn 20 1 3.. Nedostatek sněhu, vlek zatím není možné pustit.. Finalizujeme spuštění zasněžování,,na zkoušku.
jedním půjčeným dělem. Spuštění závisí na
počasí, zda bude mznout.o Hotové odběmé místo v poto@, trubky
protažené pod silnicí, voda se povede
hasiLskými hadioemi k budově vleku, čerpací
stanice, a tlakové vedení z budovy.. SpušĚna reklama na www.levnvskiDas.cz,
Facebooku, www.ceskerrorv.cz, na stránkách
Obce a fy Tempish proklik na wrinr.ski.zlata- 

|olesnice.cz l

8. Zpáva o proiektech Vodovod Lhotka:
. Žádost o dotaci zMZe podána,

Výsledek bude znám v 1. čfurtletí2013.

Rekonstrukce budow ZŠ a MŠ:. MŽP akceptovalo naši žádost o dotiaci, což ještě
neznamená, že dotaci na í00 % obdržíme.o Probíhá příprava zadávací dokumentace,
příprava výběrového íIzenI, což jsou další nutné
kroky pro obdžení financí z dotačního
programu.



VÝměna střešní kMinv na RD A. Staška
. krytina v havarijním stavu, podle posudku

z Národního památkového tjstavu ji musíme
vyměnit. Zároveň nestarání se o kultumí
památku je protizákonné a hrozí pokuta.

. Rozpočet projektu 845tis. Kč vč. DPH.
o podána žádost o dotaciz Fondu kultumího

dědictví Libereckého knje (14.1.201 3).
. Na Ministerstvo kultury podáme Návrh na

zařazení akce obnovy nemovité kulturní
památky do Havarijního programu (do
31 .1.2013).

protipovodňov,ý svstém
o Projekt Mikroregionu Tanvaldsko, úěastní se 4

obce (Desná, Josefův důl, Velké Hamry, Zlatá
Olešnice).

o Byla podána žádost o dotaci.

Výzbroi pro JPO l!l/1
o V roce 2013 bude obec opět žádat o dotaci na

výzbrq. Starosta ve spoluprácis D. Kořínkem a
J. Martincem připraví seznam.

Ministerstvo pro místní rozvoi
. podáme opět žádost o dotaci na dětské hřiště

v areálu školy.

9, Různé Kultura
o Uskuteěnil se Dětský Silvestr 30.12. 2012 aYlP

Silvestr v Sokolovně 31.12.2012.
. Sokol Lhotka zve na Sokolský ples v KD Lhotka,

2.2.2013 od 20,00 hod., hraje Hudba Dolenský.
o SDH Zlatá Olešnice zve na Hasičský ples,

16.2.2013 od 20,00 hod., hraje Mělnický
Danceband.

. SDH Zlatá Olešnice zve na dětský maškarní bál,
17.2.2013 od 14,00 hod., hraje Duo Jana
Bukovjana.

Lyžařské závody ve Ski Areálu Zlatá Olešnice
jsou v plánu v únoru, pokud ovšem budou
sněhové podmínky.

o přispěvek na činnost.
Návrh přispět éstkou 500 Kč.

Hlasování o příspěvku ve výši 500 Kě Společnostipro
Jizerské hory, o,p.s.

Rozhledna Štěpánka
o Návrh na příspěvek na opravu rozhledny ve výši

2.000 Kč obci Kořenov.

Hlasování o příspěvku ve výši2.000 Kč na opravu
rozhledny ŠtepanXa obci Kořenov.

Soort
a

10 pro
0 proti
0 se zdžel

10 pro
0 proti
0 se zdňel



SDH Zlatá Olešnice
. Žádost o přlspěvek na tombolu na dětský

maškarní ples ve výši 3.000 Kč.

Hlasování o příspévku SDH Zatá Olešnice na dětský
maškarní ples ve výši 3.000 Kč.

půička Mikroreqionu Tanvaldsko
o Projekt Optimalizace cyklotras v našem regionu,

půjčka ve výši 8.190 Kč, vrátíji v červnu 2014.

Hlasování o půjěce 8.190 Kě Mikroregionu Tanvaldsko
na projekt Optimalizace cyklotras. -

zooo]atnění rnýleou olakátů pro nemístní oroanizace
o starostia navrhnul zpoplatnit výlep plakátů pro

nemístní organizace z důvodu lepší organizace
výlepů a vzhledu informaěních tabulí. Téma se
bude diskutovat na příštím zasedání
zastupitelstva.

propaoace obce na mapě krkonoše a podkrkonoší
. Nabídka tisku ručně malovaných map. Za 6.490

Kě obec dostane 10 map, 150 skládacích map,
1 velkou pIastovou, inzerát na mapě, Obec by
mapy dala místním ubytovatelům a část by byla
k dispozici na Úradě.

Hlasování o umístění rcklamy obce do mapy Krkonoše a
Podkrkonoší v hodnotě 6.490 Kč.

10 pro
0 proti
0 se zdžel

10 pro
0 proti
0 se zdžel

10 pro
0 proti
0 se zdňel

í0. Diskuze Toulavá kamera. ceská televize
Obec Zlatá Olešnice, respektive hrad Navarov, bude
v pořadu Toulavá kamera (vysílá se v neděliv 10,00
hod.). Zhrubaza3 tYdny, zhruba kolem 10.února,

vvbudování 2 oarsonek v budově ooštv
Rekonstrukce zahájena.

veřeiné osvětlení
V 5. týdnu je plánovaná oprava lamp.



11. usnesení z í.
zasedání
zastupitelstva obce
ze dne 28.1.2013,
konaného
v zasedací
místnosti oú.

schvalule se:
1. Usnášení schopnost zastupitelstva.
2. Program, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, sčitatel.
3. Nákup částí pozemků p.p.č, 4211,4212,4213,74,

75l'l, 7512,89, 94, 739,73612,73611 a 238110
v k. ú. Stianový, obecZlatá Olešnice.

4. Konání Rally Bohemia dne 13.7,2013
za uvedených podmínek v bodě č.4.

5.Zdožení účtu obce u Čne.
6. Příspěvek ve výši 500 Kč Spo|eěnosti pro

Jizerské hory, o.p,s.
7. Příspěvek obci Kořenov ve výši 2.000 Kč

na opravu rozhledny Štepanka.
8. Příspěvek ve výši 3.000 Kč SDH Zlatá Olešnice

na dětský maškamí ples.
9. Půjčka 8.190 Kč Mikroregionu Tanvatdsko

na projekt Optimalizace cyklotras.
10. Umístění reklamy obce do mapy Krkonoše a

Podkrkonoší v hodnotě 6.490 Kč.

10 pto
10 pro
6 pto, 0
proti, 4 se
zdželi

10 pro
10 pro

10 pro

10 pro

10 pro

10 pro

10 pro

12. Závét Starosta obce poděkoval všem za účast a ve 20,00 hod.
ukončil veřeiné zasedání zastupitelstva.

starosta Jiří

!(** tďxďntJ, U^^Iú

Hana vedralová
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