
Zápis 
ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.9.2008  na OÚ 
v zasedací místnosti  od 19,00 hodin. 
 
Program: 
 
1. Zahájení. 
2. Schválení. 
3. Projekt na prostor u VPN ( zázemí ) 
4. Volby do Zastupitelstva kraje. 
5. Příprava na Czechpoint. 
6. Návrh na zakoupení rotační sekačky. 
7. Turistické známky. 
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., v platném znění. Konstatovala přítomnost 11 členů zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo obce je většinou hlasů usnášeníschopné.   11 pro 
Omluven 1, neomluven 1 
Zapisovatelem byla určena pí.Holinová, pí. Vedralová, sčitatelem byl určen p. Melichar 
Ověřovatelé zápisu: p. Nosek, p. Žanta     11 pro 
 
2. Schválení programu. 
          11 pro 
 
3. Projekt na prostor u VPN. 
 Pro žádost o dotaci se musí nechat zpracovat projekt na zázemí u VPN. 
          11 pro 
 
4. Volby do Zastupitelstva kraje. 
 Obec Zlatá Olešnice má 3 okrsky Zlatá Olešnice, Stanový a Lhotka 
 Volby se budou konat ve dnech 17. – 18.10.2008 
 
Přišla zastupitelka Mgr. Kubíková 
 
5. Příprava na Czechpoint. 

Jsme zařazeni do sítě míst, čekáme jen na přidělení elektronického podpisu, abychom 
se mohli přihlásit do systému a potom budeme moci vydávat ověřené výstupy 
z katastru, rejstříku trestů, obchodního rejstříku atd….. 
 

6. Návrh na zakoupení rotační sekačky. 
 Poptávka  starší    33 100,- Kč s DPH a náhonem 
   nová 39 600,- Kč s DPH a náhonem 

Odloženo na příští zastupitelstvo, zjistit , zda je opravdu nutnost zakoupení pro obecní 
úřad. 
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7. Turistické známky. 

Na vědomí:  
1. očíslovaná s hradem Návarov,  
2. neočíslovaná se znakem a sluneč. hodinami. 1 ks/ 25,- Kč 
 
 

8. Různé. 
- pozemek 846/1 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská , nastaly problémy mezi 

ostatními spolumajiteli , je nutno revokovat usnesení o prodeji naší části 
pozemku p. Šourkovi a s prodejem počkat do vyřešení sporu s předkup. 
právem.  

 Revokace usnesení č.56 ze dne 25.8.2008     12 pro 
- přístup k čp. 171 u sokolovny. ZO souhlasí s bezplatným užíváním příjezdové 

komunikace ke garáži na části pozemku č. 799/1 k čp. 171 ve Zlaté Olešnici 
Semilská do roku 2009.    10 pro, 2 se zdrželi 

- nákup obecních dresů pro sportovce, kteří reprezentují obec v ceně cca 
7 500,- Kč       12 pro 

- žádost o úpravu obecní cesty ve Lhotce p.p.č. 822  -odloženo na příští rok 
 
9. Diskuse 
 

- kdy bude hotová oprava RD Antala Staška ve Stanovém 
- volně pobíhající psi v obci 
- kolik je vody  ve vodojemech 
- Český svaz včelařů,s.o. ZO Zlatá Olešnice zve občany na přednášku Mgr. 

Yvety Svobodové Včelařské produkty a apitherapie  v sobotu 4.10.2008 ve 
14,30 v restauraci „ V Údolí“ 

- a dne 11.10.2008 ve 14,30také v restauraci „ V Údolí“ na přednášku Prof. 
MUDr. Zbyňka Vobořila, DrSc. Na „ Nejčastější nádorová onemocnění, léčba 
a prevence 

- nabídka dvou vozíků od obce pro Domov důchodců ve Velkých Hamrech 
12 pro 

- poslat dotaz na Biskupství Litoměřice na  chátrající faru ve Zlaté Olešnici 
- využití pingpongových stolů 
- osvětlení ve Stanovém a kostela ve Zlaté Olešnici by mělo být do zimy hotové 
- prodej pozemků za sokolovnou – není dořešena kanalizace 
 

10. Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 29.9.2008 konaného 
od 19,00 hodin na OÚ. 

 
Schvaluje: 
 
62. Program zasedání ZO        11 pro 
63. Nechat zpracovat projekt na zázemí u VPN     11 pro 
64. Bezplatné užívání příjezdové komunikace ke garáži na části pozemku č. 799/1 k čp. 

171 ve Zlaté Olešnici Semilská do roku 2009   10 pro,2 se zdrželi
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65. Revokaci usnesení č. 56 ze dne 25.8.2008.Je nutno revokovat usnesení o prodeji naší 
části pozemku p. Šourkovi a s prodejem počkat do vyřešení sporu s předkup. právem. 

            12 pro 
66. Nákup obecních dresů pro sportovce, kteří reprezentují obec v ceně cca 7 500,- Kč 
            12 pro 
67. Nabídku dvou vozíků od obce pro Domov důchodců ve Velkých Hamrech  
            12 pro 
 
11. Závěr. 
 Starostka obce ukončila jednání ZO ve 20,40 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Jaroslav Martinec      Věra Hovorková 
místostarosta       starostka 
  
 
 
 
     ověřovatelé zápisu 
 
 
 
 
 
 
Miroslav Nosek      Milan Žanta 

 
 
 


