
ZÁPIS 
z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 19.12.2007 na OÚ 
v zasedací místnosti od 19,00 hodin. 
 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Plán soc.služeb – komunitní – představí koordinátorka 
4. Zpráva o hospodaření + výroční zpráva ZŠ 
5. Změna rozpočtu k 30.11.2007 
6. Rozpočet na rok 2008 
7. Požární řád – vyhláška 
8. Vyhláška o stanovení systému odpad. hospodářství 
9. Výsledek předběžného auditu 
10. Různé  

      11.       Diskuze 
      12.       Usnesení 
      13.       Závěr 
 
1. Zahájení. 
Jednání zastupitelstva obce uvedla starostka obce pí. Věra Hovorková podle zákona o obcích 
č. 128/2000 Sb. Konstatovala přítomnost 11 členů zastupitelstva obce, 2 omluveni. 
Zastupitelstvo obce je nadpoloviční většinou hlasů usnášeníschopné.   11 pro 
Zapisovatelem byl určen p. Martinec, p. Plešinger 
 
2. Schválení programu  
Program byl řádně vyvěšen na úředních deskách, nebyly žádné doplňující body.  
           11pro  
Ověřovatelé zápisu: pí.Žantová , p. Černý 
Sčitatelem byl určen p. Šourek       11 pro 
 
Z minulého zasedání: 
- havarijní stav koupelny u Novotných – opraveno – celková rekonstrukce koupelny. 
- zastávka – posprejované stěny – nelze odstranit – na jaře bude zastávka vybílena. 
- inventarizace – ve Lhotce – byla provedena, bude dodána 18.12.2007 
 
3. Plán soc.služeb – komunitní. 
- host: pí. Bališová – Zamlarová, vysvětlila zastupitelům pojem komunitního plánování 
v oblasti sociálních služeb. Mikroregion Tanvaldsko bude zpracovávat plán soc. služeb, a to 
v horizontu 1 – 2 roků.  
- zastupitelstvo obce schvaluje plánování sociálních služeb na území obce metodou   
komunitního plánování v rámci Mikroregionu Tanvaldsko.    11 pro 
 
4. Zpráva o hospodaření + výroční zpráva ZŠ. 
- se zprávami seznámila zastupitele ředitelka ZŠ mgr. R. Pekařová  11 pro 
- změna rozpočtu ZŠ a MŠ: návyšení příjmu o 37 636,- Kč celkem na 2 567 911,-Kč 
            navýšení výdajů o 37 636,- Kč celkem na 2 567 911,- Kč 
           11 pro 
- rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2008: příjmy celkem: 2 459 000,-Kč 
          výdaje celkem: 2 459 000,-Kč    
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- zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2008 vyrovnaný o objemu 
v příjmech 2 459 000,- Kč a ve výdajích 2 459 000,- Kč.     
           11 pro 
 
5. Změna rozpočtu k 30.11.2007 
- projednáno ve FV dne 12.12.2007 – doporučeno schválit 
- navýšení v části příjmové o 895 083,- Kč na 8 419 537,20 Kč 
       v části výdajové o 895 083,- Kč na 8 419 537,20 Kč 
           11 pro 
Dostavila se zastupitelka I. Josífková 
 
6. Rozpočet na rok 2008 
- projednáno ve FV dne 12.12.2007 – doporučeno schválit 
- zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Zlatá Olešnice na rok 2008 vyrovnaný o objemu 
v části příjmové 4 737 600,- Kč a v části výdajové 4 737 600,- Kč  
           12 pro 
 
7. Požární řád – obecně závazná vyhláška 
- zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 3/2007 – požární řád. Tímto se ruší OZV  
č. 1/2004 – požární řád obce. 
           12 pro 
8. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému odpad. hospodářství 
- zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 4/2007  o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Zlatá Olešnice. Tímto se ruší OZV č. 1/2002 . 
          11 pro, 1 se zdržel 
 
9. Výsledek předběžného auditu. 
- projednáno ve FV dne 12.12.2007. 
- výsledek předběžného auditu – je bez závad 
- zastupitelstvo vzalo na vědomí, že výsledek auditu je bez závad. 
           12 pro 
 
10. Různé. 
- pozemek pro p. Žantu – Stanové – prodej se musí odložit kvůli nesrovnalostem v evidenci   
  na KÚ. Nutno nejprve projednat s KÚ.  
- žádost o napojení penzionu na obecní vodovod v Hořenci – zastupitelstvo obce zamítá  
  žádost z důvodu nedostatečné kapacity stávající větve vodovodního řádu Hořenec. 
          11 pro, 1 se zdržel 
- pojištění ZŠ a MŠ na odpovědnost za žáky až do výše 20 mil. Kč.  12 pro 
- TJ Sokol – má dodat na OÚ rozpis cvičení (dny, hodiny) v sokolovně 
  Spolu s ostatními pořadateli nahlásit dopředu termíny konaných akcí 
- knihovna ve Stanové a Lhotce bude kvůli chybějícímu veřejnému internetu převedena na   
  pobočky knihovny Zlatá Olešnice. 
- žádost TJ Sokol o bezplatný pronájem sálu sokolovny pro žákyně Airobik klubu Zlatá    
  Olešnice.          12 pro 
- žádost TJ Sokol o proplacení občerstvení zástupců polské delegace ve výši 1 000,- Kč 
           12 pro 
- žádost SDH Zlatá Olešnice o bezplatný pronájem sokolovny na dětský Silvestr a příspěvek  
  2 000,- Kč na hudbu.         12 pro 
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- Rally Bohemia 2008 – žádost o povolení průjezdu rychlostní zkoušky.  
  Zastupitelstvo obce schvaluje za stejných podmínek jako v roce 2007.  12 pro 
- Možnost realizace nového úsporného veřejného osvětlení pokud by se získala dotace z EU.  
  Zastupitelstvo obce doporučuje pokračovat v jednání.   11 pro, 1 se zdržel 
- spuštěny nové internetové stránky obce 
 
11. Diskuze. 
- poděkování za odvodnění cesty ve Stanovém 
- požádat SÚS o likvidaci napadených stromů v aleji ve Stanovém 
- poškozená silnice – farská 
- voda na silnici u Dyntrů 
 
 
12. Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 17.12.2007 od 
 19,00 hodin na OÚ. 
 
Schvaluje: 
74. Program zasedání ZO       11 pro 
75. Plánování soc. služeb na území obce metodou komunitního plánování v rámci 
 Mikroregionu Tanvaldsko.      11 pro 
76. Zprávu o hospodaření a výroční zprávu ZŠ a MŠ   11 pro 
77. Změnu rozpočtu ZŠ a MŠ,  
 navýšení příjmu o 37 636,- Kč celkem 2 567 911,- Kč, 
 navýšení  výdajů o 37 636,- Kč celkem 2 567 911,- Kč 
78. Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2008 jako vyrovnaný o objemu  v příjmech 2 459 000,- Kč 
 a ve výdajích 2 459 000,- Kč      11 pro 
79. Změnu rozpočtu Obce k 30.11.2007, projednáno ve finančním výboru a doporučeno 
 ke schválení. 
 Navýšení v části příjmové o 895 083,- Kč na 8 419 537,20 Kč, 
 v části výdajové o 895 083,- Kč na 8 419 537,20 Kč  11 pro 
Dostavila se zastupitelka pí. Josífková 
80. Rozpočet na rok 2008, projednáno ve Finančním výboru a doporučeno ke schválení. 
 Rozpočet obce Zlatá Olešnice na rok 2008 jako vyrovnaný o objemu v části příjmové 
 4 737 600,- Kč a v části výdajové 4 737 600,- Kč.   12 pro 
81. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 – Požární řád . Tímto se ruší OZV č. 1/2004 – 
 Požární řád obce.       12 pro 
82. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru , 
 přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
 stavebním odpadem na území obce Zlatá Olešnice. Tímto se ruší OZV č. 1/2002. 
         11 pro, 1 se zdržel 
83. Výsledek předběžného auditu, projednán ve Finančním výboru dne 12.12.2007. 
 Vzalo na vědomí, že výsledek předběžného auditu je bez závad. 12 pro 
84. Pojištění ZŠ a MŠ na odpovědnost za žáky až do výše 20 mil. Kč. 12 pro 
85. Žádost TJ Sokol o bezplatný pronájem sálu sokolovny pro žákyně Aerobik klubu Zlatá 
 Olešnice.        12 pro 
86. Žádost TJ Sokol o proplacení občerstvení zástupců polské delegace ve výši 1 000,- Kč
          12 pro 
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87. Žádost SDH Zlatá Olešnice o bezplatný pronájem sokolovny na dětský Silvestr a 
 příspěvek 2 000,- Kč na hudbu.     12 pro 
88. Rally Bohemia 2008 - žádost o povolení průjezdu rychlostní zkoušky. ZO schvaluje za 
 stejných podmínek, jako v roce 2007.    12 pro 
89. Pokračovat v jednání o možnosti realizace nového úsporného veřejného osvětlení 
 pokud by se získala  dotace EU.     11 pro, 1 se zdržel 
 
Neschvaluje: 
 
90. Žádost o napojení penzionu na obecní vodovod v Hořenci. ZO zamítá z důvodu 
 nedostatečné kapacity stávající větve vodovodního řádu Hořenec.  
         11 pro, 1 se zdržel 
  
 
Zastupitelstvo obce vyzývá občany, aby pomohli udržet místní obchody tím, že je budou 
využívat.  
 
 
 
13. Závěr. 
 Starostka obce pí. Věra Hovorková ukončila jednání ZO ve 21,30 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaroslav Martinec       Věra Hovorková 
místostarosta        starostka 
 
 
 
    ověřovatelé zápisu    
 
 
 
 
Jiří Černý        Hana Žantová 


