
ZÁPIS 
ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 17.3.2008 na OÚ 
v zasedací místnosti od 18,00 hodin. 
 
 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu. 
3. Věcné břemeno ČEZ. 
4. Knihovna Lhotka, Stanový. 
5. Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice k 31.12.2007. 
6. Rozbor hospodaření ZŠ k 31.12.2007. 
7. Rekonstrukce vodovodního řádu Lhotka – projekt. 
8. Různé. 
9. Diskuse. 
10. Usnesení. 
11. Závěr. 

 
 
1. Zahájení. 
Jednání zastupitelstva obce uvedla starostka obce pí. Věra Hovorková podle zákona o obcích 
č. 128/2000 Sb. Konstatovala přítomnost 13 členů zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo obce je nadpoloviční většinou hlasů usnášeníschopné.   13 pro 
Zapisovatelem byla určena pí. Holinová, p. Černý, sčitatelem byl určen p. Žanta 
Ověřovatelé zápisu: pan Plešinger, pí. Vedralová    13 pro 
 
2. Schválení programu.      13 pro 
 
 
3. Rozbor hospodaření ZŠ k 31.12.2007. 
 Příjmy celkem 2 624 163,90 Kč, výdaje celkem 2 309 449,06 Kč, zůstatek na  
 BÚ  314714,84 Kč. 
 FV doporučuje ke schválení      13 pro 
 
 Žádost od ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice o odsouhlasení převodu finančního zůstatku z roku 
 2007 v částce 66 876,44 Kč do rezervního fondu do roku 2008. 13 pro 
 
4. Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice k 31.12.2007. 
 Část příjmová 7 652 529,75 Kč, fin. vypořádání z min. let 994 502,20 Kč, zůstatek na 
 účtu 171 085,97 Kč, část příjmová celkem 8 818 117,92 
 Část výdajová celkem 7 660 011,48 Kč, zůstatek na BÚ 1 141 778,72 Kč, soc. fond 
 16 327,72 Kč, celkem na účtu k 31.12.2007   1 158 106,44 Kč 13 pro 
 Aktiva k 31.12.2007    96 343 387,62 Kč, pasiva 96 343 387,62 Kč 13 pro 
 
5. Věcné břemeno ČEZ. 
 Věcné břemeno pro ČEZ na stavbu: „ Stanový – nevyhovující impedance“. 
           13 pro 
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6. Knihovna Lhotka, Stanový. 
 Knihovna Lhotka ev. č. 0726/2002 a knihovna Stanový ev.č. 0727/2002,  zřízeny 
 usnesením Zastupitelstva obce č. 132 ze dne 26.8.2002. 

- Žádost na MK ČR  - zrušení zápisu v evidenci knihoven, z důvodu nepřístupnosti 
k informacím na internetu. 

- ustanovit pobočkami Knihovny ve Zlaté Olešnici, která je vedena v evidenci pod  
 č. 0725/2002. 
- dodatek ke knihovnímu řádu „ Knihovní řád je platný i na pobočkách knihovny ve 

Stanovém a ve Lhotce.      11 pro, 2 se zdrželi 
 

7. Rekonstrukce vodovodního řádu Lhotka . 
 Nechat zhotovit projekt.      13 pro 
 
8. Různé. 
  - žádost o poskytnutí dotace na provoz pojízdné prodejny ve Stanovém 
   v částce 10 000,- Kč     12 pro, 1 se zdržel 
  - žádost od českého svazu včelařů, o.s. základní organizace Zlatá  
   Olešnice o příspěvek na léčení včelstev . FV navrhuje částku 1 500,- Kč  
         3 pro, 5 se zdrželo, 5 proti 
  - žádost o prodej pozemků ve vlastnictví obce č.p. 1596 o výměře 246 
   m2, návrh na zřízení věcného břemene ve smyslu možného využití pro 
   pěší a cyklisty.    9 proti, 3 se zdrželi, 1 pro 
  - prodej pozemku č.p. 1012/5 Zlatá Olešnice navarovská o výměře 458 
   m2, využití pozemku pro zemědělské účely - doložit souhlas majitelů 
   sousedních pozemků  
  - dle Nařízení vlády se zvedají odměny neuvolněným zastupitelům o 5% 
        1 pro, 12 proti 
  - zvýšení platu pro místostarostu na 5 000,- Kč hrubého  
         9 pro, 4 se zdrželi  
 
9. Diskuse. 
  - oslovit traktoristy, aby nejezdili od Wiehlů k zastávce pod školou 
  - oslovit znovu starostu z Vysokého nad Jizerou – špatná silnice od pece 
   k Vysokému 
  - oslovit pana Dyntra kvůli stékající vodě přes silnici 
  - u Mlýna spadlá značka, změnit stanoviště pro značku informace u 
   obchodu čp. 195 
  - dát zrcadlo na křižovatku u pošty – není přehledná 
  - převzetí nádobí od TJ Sokol Zlatá Olešnice, ještě neproběhlo –  
   domluvit se 
  -  oslovit majitele z čp. 65 , kvůli soustavnému pálení mokrého listí a 
   dřeva 
  - podlaha v Sokolovně – údržba 
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10. Usnesení ze 2. zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 17.3.2008 od 
 18,00 hodin na OÚ. 
 
Schvaluje: 
 
9. Program zasedání ZO        13 pro 
10. Rozbor hospodaření ZŠ k 31.12.2007, příjmy celkem 2 624 163,90 Kč, výdaje celkem 
 2 309 449,06 Kč, zůstatek na BÚ 314 714,84 Kč. FV doporučuje ke schválení. 
           13 pro 
11. Žádost od ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice o odsouhlasení převodu finančního zůstatku z roku 
 2007 v částce 66 876,44 Kč do rezervního fondu do roku 2008.  13 pro 
12. Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice k 31.12.2007, část příjmová 7 652 529,75 
 Kč, fin. vypořádání z min. let 994 502,20 Kč, zůstatek na účtu 171 085,97 Kč, část 
 příjmová celkem 8 818 117,92 Kč, část výdajová celkem 7 660 011,48 Kč, zůstatek na 
 BÚ 1 141 778,72 Kč, soc. fond 16 327,72 Kč, celkem na účtu k 31.12.2007    
 1 158 106,44 Kč.        13 pro 
13. Aktiva k 31.12.2007      96 343 387,62 Kč, pasiva 96 343 387,62 Kč 13 pro  
14. Věcné břemeno pro ČEZ na stavbu: „ Stanový – nevyhovující impedance“. 
           13 pro 
15. Žádost na MK ČR – zrušení zápisu v evidenci knihoven, z důvodu nepřístupnosti 
 k informacím na internetu. Ustanovit pobočkami Knihovny ve Zlaté Olešnici, která je 
 vedena v evidenci pod č. 0725/2002.     11 pro, 2 se zdrželi 
16. Nechat zhotovit projekt na rekonstrukci vodovodního řádu ve Lhotce. 13 pro 
17. Žádost o poskytnutí dotace na provoz pojízdné prodejny ve Stanovém  v částce 
 10 000,- Kč.        12 pro, 1 se zdržel 
18. Zvýšení platu pro místostarostu na 5 000,- Kč hrubého od 1.3.2008 
          9 pro, 4 se zdrželi 
 
 
 
Neschvaluje: 
 
19. Žádost od českého svazu včelařů, o.s. základní organizace Zlatá Olešnice o příspěvek 
 na léčení včelstev. FV navrhuje částku 1 500,- Kč.  3 pro, 5 se zdrželo, 5 proti 
20. Žádost o prodej pozemku ve vlastnictví obce č.p. 1596 o výměře 246 m2, návrh na 
 zřízení věcného břemene ve smyslu možného využití pro pěší a cyklisty.  
         9 proti, 3 se zdrželi, 1 pro 
21. Zvednutí odměn pro neuvolněné zastupitele dle Nařízení vlády o 5% 
         1 pro, 12 proti 
 
 
Ukládá: 
 

- oslovit traktoristy, aby nejezdili od Wiehlů k zastávce pod školou 
- oslovit starostu z Vysokého nad Jizerou – špatná silnice od pece k Vysokému 
- oslovit pana Dyntra kvůli stékající vodě přes silnici  
- oslovit majitele z čp. 65, kvůli soustavnému pálení mokrého listí a dřeva 
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11. Závěr. 
 Starostka obce pí. Věra Hovorková ukončila jednání ZO ve 20,15 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaroslav Martinec        Věra Hovorková 
místostarosta         starostka 
 
 
 
 
 
 
    ověřovatelé zápisu 
 
 
 
 
 
 
 
Jiří Plešinger         Hana Vedralová 
 
 
 
 


