
Zápis 
z 3. ve�ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 11.4.2005 od 17,00 hodin  
na OÚ, �p. 196 pošta. 
 
 
Program: 
 

1. Program. 
2. Schválení programu. 
3. Studie na rekonstrukci objektu ve Stanovém. 
4. Požární �ád – vyhláška. 
5. Pronájem obchodu. 
6. Informace o soudním jednání. 
7. Informace o financích na opravu silnic – Mikroregion. 
8. Návšt�va Ing. Mou�kové ( �OS ). 
9. R�zné. 
10. Diskuse. 
11. Usnesení. 
12. Záv�r. 

 
 
1. Zahájení. 
Jednání zastupitelstva obce uvedla starostka obce pí. V�ra Hovorková podle zákona o obcích  
�. 128/2000 Sb., v pozd�jším zn�ní. Konstatovala p�ítomnost 11 �len� zastupitelstva  
( omluvena pí. Šourková ). 
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. 
S�itatelem byla ur�ena pí. Vedralová 
Zapisovatelem byla ur�ena pí. �erná a pí. Holinová 
Ov��ovatelé zápisu: pí. Žantová, pí. Šalšová    11 pro 
 
Hosté: Ing. Josef Nadrchal, jednatel spole�nosti INVESTING  CZ spol. s.r.o. 
 
2. Schválení programu       11 pro 
 
 
3. Studie na rekonstrukci objektu ve Stanovém. 
 - seznámení se studií – výklad Ing. Nadrchal 
 Návrh dispozi�ního �ešení na 4 bytové jednotky. 
 Odhadované náklady na rekonstrukci stavby  3 465 000,- K� 
 Náklady celkem i s DPH   4 346 300,- K� 
 Harmonogram výstavby - 21 m�síc�. 

Obec m�že dostat dotaci na  byty cca 25 – 60%, zbylé finan�ní prost�edky by musely jít 
z obecního rozpo�tu ( cca 2 – 3 ,5 mil. K� podle druhu byt�),  pokud budou byty  pro 
sociáln� slabé*, nebo využity jako d�m na p�li cesty* , nebo jako vstupní byt*. Rozhodnutí 
do p�íštího zastupitelstva. 
 
* chrán�ný byt je podporovaný byt v dom� zvláštního ur�ení, který je ur�ený 
k uspokojování bytových pot�eb osob se zvláštními pot�ebami z d�vod� zdravotních �i 
z d�vodu pokro�ilého v�ku ( bezbariérový ) 
 
* bytem na p�l cesty je podporovaný byt ur�ený k uspokojování bytových pot�eb osob, 
které mají zvláštní pot�eby v oblasti bydlení z d�vodu konfliktního zp�sobu života nebo 
rizikového prost�edí a které nejsou schopny bez pomoci samostatn� �ešit svou nep�íznivou 
sociální situaci. 



 
* vstupní byt ur�ený k uspokojování bytových pot�eb osob sociáln� slabých 
 

4. Požární �ád – vyhláška. 
 Zrušení vyhlášky �. 1/2004 – Požární �ád obce  11 pro 
 Nová vyhláška �. 1/2005 – Požární �ád obce   11 pro 
 
 
5. Pronájem obchodu. 
 
 2 zájemci – projednáno na pracovním zasedání – prob�hla tajná volba. 
 7 pro manželé Macha�kovi, 3 pro pí. Duchá�kovou, 1 se zdržel 
 
6. Informace o soudním jednání 
 
 Soudní jednání kv�li �p. 242 prob�hlo 6.4.2005 
 2 noví nájemníci v �p. 196 
 
7. Informace o financích na opravu silnic – Mikroregion 

Liberecký kraj žádá z fond� EU o 750 mil. K� na opravu silnic. S opravou by se za�alo až 
p�íští rok, ale na opravu všech silnic to nesta�í. 
12.4.2005 p�ijede na OÚ zam�stnance Krajské správy a údržby silnic podívat se na stávající 
stav. Projednat znovu stav silnice od ru�i�ek k peci. 
 

8. Návšt�va Ing. Mou�kové ( �OS ) 
 
 Návšt�va odložena na 3.5.2005. 
 
Dostavila se zastupitelka obce pí. Št�pánková. 
 
9. R�zné 
 
 - dotace na budovu OÚ a sokolovny od KÚ 6 000 000,- K� – tj. o  

1 mil. K� více ( vloni 5 mil. K� ) 
 - pozvánka  na setkání ob�an� o rozvoj Tanvaldska dne 16.4.2005 od  
  9,00 hodin v Bonu v Tanvald� 

- zplnomocn�ní starostky obce na Valnou hromadu SVS v �ervnu 2005  
       12 pro 

- zplnomocn�ní starostky obce na sn�m SMO v kv�tnu 2005    
       12 pro 

- v pátek 8.4.2004 ú�ast v Praze na p�edání dekretu o znaku 
- cesta do EP na pozvání europoslankyn�  Bobošíkové odložena na podzim. Zm�na 

místa ze Štrasburku na Brusel 
10. Diskuse 
 - zastávky  -  návrh  p. Plešingera 
 - zrenovovat ú�ední tabule – návrh na snížení po�tu tabulí 
 - Internet – stále nemáme podnikatele, kte�í cht�jí být zve�ejn�ny na  
  stránkách obce 

- zábradlí u obchodu – p�ipomenout – Peka�ovi 
- úklid u truhlárny – obec 
- pro�ezání klestí – odvézt na koupališt� – �arod�jnice 
- tabule Euroregion – mapa + �ísla popisná 



- kontrola revizního a kontrolního výboru o používání vlastního automobilu starostky 
– nebyly shledány žádné závady– na zvážení zastupitelstva, zda je pot�eba nové auto 
nebo bude používáno vlastní, vyžádat si nabídky 

- dotaz na Zpravodaj KÚ – do každé domácnosti? 
- návrh na obnovení  ú�ední tabule pod školou 
- za�átkem kv�tna prob�hne od místních hasi�� sb�r železného šrotu!! 
- 4. kv�tna – o�kování ps� proti vzteklin�!! 
- 22. kv�tna sb�r nebezpe�ných složek kom. odpadu!! 

 
11. Usnesení ze 3. ve�ejného zasedání ZO konaného dne 11.4.2005 od 17,00 hodin na OÚ 

�p. 196. 
 
 Schvaluje: 
   
 21. Program zasedání ZO     11 pro 
 22. Zrušení vyhlášky �. 1/2004 – Požární �ád obce 11 pro 
 23. Nová vyhláška �. 1/2005 – Požární �ád obce  11 pro 
 24. Pronájem obchodu – manželé Macha�kovi  7 pro 
 25. Zplnomocn�ní starostky obce na Valnou hromadu SVS v �ervnu 2005   12 pro 
 26. Zplnomocn�ní starostky obce na sn�m SMO v kv�tnu 2005           12 pro 
 
 Na v�domí: 
 
 - Internet – stále nemáme podnikatele, kte�í cht�jí být zve�ejn�ny na stránkách obce
 - úklid u truhlárny – obec 
 - pro�ezání klestí – odvézt na koupališt� – �arod�jnice 
 - tabule Euroregion – mapa + �ísla popisná 

- kontrola revizního a kontrolního výboru o používání vlastního automobilu starostky 
-  nebyly shledány žádné závady – na zvážení zastupitelstva, zda je pot�eba 
nové auto nebo bude používáno vlastní, vyžádat si nabídky 

- dotaz na Zpravodaj KÚ – do každé domácnosti? 
- návrh na obnovení ú�ední tabule  pod školou 
- za�átkem kv�tna prob�hne od místních hasi�� sb�r železného šrotu!! 
- 4. kv�tna – o�kování ps� proti vzteklin�!! 
- 22. kv�tna sb�r nebezpe�ných složek kom. odpadu!! 
- cesta do EP na pozvání europoslankyn� Bobošíkové odložena na podzim. Zm�na 

místa ze Štrasburku na Brusel. 
 

12. Záv�r 
 Starostka  obce pí. V�ra Hovorková ukon�ila jednání ZO v 19,45 hodin. 
 
 
Miroslav Nosek       V�ra Hovorková 
místostarosta        starostka  
 
 
    ov��ovatelé zápisu 
 
 
Hana Žantová        Jana Šalšová 
 

 
 

 



 
  
    
  
   
 


