
ZÁPIS 

z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.12.2008 na OÚ 
v zasedací místnosti od 17,00 hodin. 
 
 
Program: 
 
1. Zahájení. 
2. Schválení programu. 
3. Rozpočet obce na rok 2009 
4. Záměr na prodej pozemků u sokolovny. 
5. Předání kanalizace u sokolovny Severočeské vodárenské společnosti. 
6. Výhled vodovodů na 10 let – finanční plán. 
7. Různé. 
8. Diskuse. 
9. Usnesení. 
10. 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 12 členů zastupitelstva obce. 
Omluven 1 
Zastupitelstvo obce je většinou hlasů usnášeníschopné.   12 pro 
Zapisovatelem byla určena pí. Holinová a p.Plešinger, sčitatelem byla určena pí. Vedralová 
Ověřovatelé zápisu: p. Žanta, p. Černý     12 pro 
 
2. Schválení programu. 
 1 doplňující bod  
 - Změna rozpočtu ZŠ a MŠ 

Veřejné zasedání ZO bylo řádně vyvěšeno a na pozvánkách i  na internetových 
stránkách obce bylo opraveno místo konání. Administrativní chybou nebylo přepsáno 
místo konání na jednom místě ( u pošty ). Zastupitelé zvážili protest jednoho člena 
zastupitelstva a rozhodli, aby se pokračovalo ve veřejném zasedání Zastupitelstva 
obce. 
        11 pro, 1 proti 
 

3. Rozpočet obce na rok 2009 
 Část příjmová celkem  6 757 133,- Kč 
 Část výdajová celkem  6 757 133,- Kč 
 Financování z min. roku 1 062 033,- Kč 
 Rozpočet obce na rok 2009 je nevyrovnaný- schodkový 
 Finanční výbor doporučuje ke schválení    12 pro 
 
4. Změna rozpočtu ZŠ a MŠ. 
 snížení příjmů o 28 369,- Kč, příjmy celkem 2 430 361,- Kč 
 snížení výdajů o 28 369,- Kč, výdaje celkem 2 430 361,- Kč 
 Finanční výbor doporučuje ke schválení    12 pro 
 
5. Záměr na prodej pozemků u sokolovny. 

Vydat záměr na 2 stavební parcely za sokolovnou p.p.č. 798/1 a 796/1 v k.ú. Zlatá 
Olešnice Navarovská       
Finanční výbor doporučuje      12 pro 
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6. Předání kanalizace u sokolovny Severočeské vodárenské společnosti. 

Předání rozšířeného kanalizačního řádu na p.p.č. 796/6 v k.ú. Zlatá Olešnice 
Navarovská do majetku Severočeské vodárenské společnosti jejíž jsme akcionáři 
         12 pro 
 

Přišla zastupitelka Josífková 
 
7. Výhled vodovodů na 10 let – finanční plán. 

Seznámení zastupitelstva s finančním plánem na údržbu a rekonstrukci vodovodů 
s výhledem na 10 let.     9 pro, 3 proti, 1 se zdržel 
 
Vzhledem k tomu, že výdaje na obecní vodovod přesahují příjmy z vody a povinnost 
vytvářet fond na opravu a rekonstrukci vodovodu ,Zastupitelstvo rozhodlo o zvýšení 
ceny vodného na rok 2009 na 15,- Kč za 1m3.   11 pro, 2 proti 
 

8. Různé. 
- žádost o úpravu obecní cesty ve Stanovém, manželé Beranovi si opraví na 

vlastní náklady      13 pro 
- žádost o povolení výherních hracích automatů od společnosti Stardust pro 

restauraci Na Vrších    11 proti, 2 se zdrželi 
- nabídka divadla Klauniky Brno na představení Don Quijote de la Ancha 
 Zastupitelé schválili představení na 17.1.2009 od 16,00 hodin 
         13 pro 
- žádost o odprodej garáže u klempířské dílny, vydat Záměr na prodej garáže 
        12 pro, 1 se zdržel 

9. Diskuse. 
 - na hřbitově odstranit spadlé větve 
 - v sokolovně odlepená lišta z lavičky u hlavního vchodu 
 - nejde bojler v sokolovně , v šatně 
 - byt nad obchodem  - plíseň 
 - pamětní deska pro letce Žantu ve Stanovém, pamatovat do rozpočtu 
 - siréna na škole ve Stanovém 
 - KD Lhotka plíseň – špatná izolace 
 - poděkování za Mikulášskou besídku 
 
10. Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 15.12.2008 konaného 

od 17,00 hodin na OÚ.    
  
 Schvaluje: 
 76. Program zasedání ZO . Veřejné zasedání ZO bylo řádně vyvěšeno a na  
  pozvánkách i  na internetových stránkách obce bylo opraveno místo konání.  
  Administrativní chybou nebylo přepsáno místo konání na jednom místě ( u  
  pošty ). Zastupitelé zvážili protest jednoho člena zastupitelstva a rozhodli, aby  
  se pokračovalo ve veřejném zasedání Zastupitelstva obce. 

        11 pro, 1 proti 
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77. Rozpočet obce na rok 2009, část příjmová celkem 6 757 133,- Kč, část 
výdajová celkem 6 757 133,- Kč, financování z min. roku 1 062 033,- Kč, 
rozpočet obce na rok 2009 je nevyrovnaný- schodkový Finanční výbor 
doporučil ke schválení.      12 pro 

78. Změnu rozpočtu ZŠ a MŠ, snížení příjmů o 28 369,- Kč, příjmy celkem 
2 430 361,- Kč, snížení výdajů o 28 369,- Kč, výdaje celkem 2 430 361,- Kč. 
Finanční výbor doporučuje ke schválení  12 pro 

79. Vydat Záměr na prodej 2 stavebních parcel za sokolovnou p.p.č. 798/1 o 
výměře 1 304 m2 a 796/1 o výměře 1 474 m2 v k.ú. Zlatá Olešnice 
Navarovská. Finanční výbor doporučuje ke schválení. 12 pro 

80. Předání rozšířeného kanalizačního řádu na p.p.č. 796/6 v k.ú. Zlatá Olešnice 
Navarovská do majetku Severočeské vodárenské společnosti jejíž jsme 
akcionáři       12 pro 

81. Finanční plán na údržbu a rekonstrukci vodovodů s výhledem na 10 let. 
       9 pro, 3 proti, 1 se zdržel 
82. Zvýšení ceny vodného na rok 2009 na 15,- Kč za 1 m3.  11  pro, 2 proti 
83. Žádost o úpravu obecní cesty ve Stanovém, manželé Beranovi si opraví na své 

náklady.       13 pro 
84. Nabídku divadla Klauniky Brno na představení Don Quijote de la Ancha , 

představení se bude konat 17.1.2009 od 16,00 hodin. 13 pro 
85. Žádost o odprodej garáže u klempířské dílny, vydat Záměr na prodej garáže. 
        12 pro, 1 se zdržel 
 
 
Neschvaluje: 
 
86. Žádost o povolení výherních hracích automatů od společnosti Stardust pro 

restauraci Na Vrších.     11 proti, 2 se zdrželi 
 
 
 

11. Závěr. 
 Starostka obce ukončila jednání ZO v 19,48 hodin. 
 
 
 
 
Jaroslav Martinec      Věra Hovorková 
místostarosta       starostka 
 
 
    ověřovatelé zápisu 
 
 
 
 
 
Milan Žanta       Jiří Černý 


