Zápis
ze 6. ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 15.8.2005 od 19,00 hodin
na OÚ, p. 196 pošta.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Program.
Schválení programu.
Smlouva o spolupráci s Kobylinem, pozvání na dožínky.
Postup rekonstrukce p. 172.
Zm na rozpo tu.
Rozbor hospoda ení.
R zné.
Diskuse.
Usnesení.
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 9 len zastupitelstva .
S itatelem byl ur en p. Plešingera
Zapisovatelem byla ur ena pí. Holinová a pí. Vedralová
Ov ovatelé zápisu: pí. Šalšová, pí. Žantová
9 pro
2.

Schválení programu

9 pro

3.

Smlouva o spolupráci s Kobylinem, pozvání na dožínky.
Za obec Zlatá Olešnice se zú astní dožínek v Kobylin dne 28.8.2005 6 osob spolu
s dechovým orchestrem Jablone ankou .
Pov ení starostky k podpisu smlouvy o spolupráci mezi obcí Kobylin a obcí Zlatá
9 pro
Olešnice. V p ípad nemoci zastoupí místostarosta p. Nosek Miroslav

4.

Postup rekonstrukce p. 172.
Dne 13.7.2005 se konal den otev ených dve í – hojná ú ast.
Kv li záv re nému vyú tování dotací se stavba možná opozdí o 1 m síc.

5.

Zm na rozpo tu obce k 29.7.2005 .
ást p íjmová – navýšení o 12 033 615,- K , celkem 20 276 200,74 K
ást výdajová – navýšení o 12 033 615,- K , celkem 20 276 200,74 K

9 pro

6.

Rozbor hospoda ení obce k 30.6.2005.
Byl vyv šen na ú edních tabulích a nebyly k n mu žádné p ipomínky.

7.

R zné.
na pracovním zasedání dne 20.7.2005 odsouhlasilo zastupitelstvo pov ení
starostky k podpisu smlouvy s pojiš ovacím maklé em, s tím že oficiální
9 pro
souhlas bude proveden na ve ejném zasedání

9 pro

-

nové autobusové zastávky , nabídka od dvou firem. Firma TAXUS levn jší
- p kná zastávka ve Vysokém n.J., zeptat se na M Ú
cyklotrasy – na ukázku nové mapy
nabídka pro zastupitele – exkurze do obecní les dne 10.9.2005 v 9,00 hodin u
OÚ
symboly obce – nechat zhotovit prapor, znak obce, obecní vlaje ky, 300 tri ek
9 pro

8.

Diskuse.
ukázka nové výstroje – hasi i
bude se d lat nová elektrika v hasi árn
nat ít st echu na p. 242
ve Stanovém na hasi árn je pot eba druhý nát r st echy – obec zaplatí
materiál
na p íští rok koupit novou profi seka ku
seznámení s rekonstrukcí budovy u VPN, ná rt p. Haba
ve Lhotce není dod laný nát r st echy
nepo ádek u ekárny u Patk
na r zných místech není slyšet rozhlas
koupit t i um lohmotné výv sky
na h bitov vyvézt skládku, pro ezat lípy
kolem restaurace a bytovek pro ezat stromy a posekat
oslovit majitele pozemk ze Zl. Olešnice o jejich posekání
svolat setkání podnikatel se starostkou
u VPN dot ít lampy
oslovit Zlaté stránky o vyjetí telefonního seznamu ob an ze Zlaté Olešnice

9.

Usnesení ze 6. ve ejného zasedání dne 15.8.2005 od 19,00 hodin na OÚ, p. 196.
Schvaluje:
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Program zasedání ZO.
9 pro
Pov ení starostky k podpisu smlouvy o spolupráci mezi obcí Kobylin a obcí
Zlatá Olešnice. V p ípad nemoci zastoupí místostarosta p. Nosek Miroslav.
9 pro
Zm nu rozpo tu obce k 29.7.2005, ást p íjmová – navýšení o 12 033 615,K , celkem 20 276 200,74 K , ást výdajová – navýšení o 12 033 615,- K ,
celkem 20 276 200,74 K
9 pro
Rozbor hospoda ení obce k 30.6.2005.
9 pro
Pov ení starostky k podpisu smlouvy s pojiš ovacím maklé em. 9 pro
Symboly obce – nechat zhotovit prapor, znak obce, obecní vlaje ky, 300 tri ek
9 pro

Na v domí:
-

postup rekonstrukce p. 172, kv li záv re nému vyú tování dotací se stavba
možná opozdí o 1 m síc
nové autobusové zastávky – nabídka od dvou firem, zatím v jednání
nabídka pro zastupitele – exkurze do obecních les dne 10.9.2005 v 9,00 hodin u
OÚ

-

bude se d lat nová elektrika v hasi árn
ve Stanovém na hasi árn je pot eba druhý nát r st echy – obec zaplatí materiál
na p íští rok koupit novou profi seka ku
seznámení s rekonstrukcí budovy u VPN, ná rt p. Haba
na r zných místech není slyšet rozhlas

Ukládá:
10.

nat ít st echu na p. 242
koupit t i um lohmotné výv sky
na h bitov vyvézt skládku, pro ezat lípy
kolem restaurace a bytovek pro ezat stromy a posekat
oslovit majitele pozemk ze Zlaté Olešnice o jejich posekání
svolat setkání podnikatel se starostkou
u VPN dot ít lampy
oslovit Zlaté stránky o vyjetí telefonního seznamu ob an ze Zlaté Olešnice.

Záv r
Starostka obce pí. V ra Hovorková ukon ila jednání ZO ve 21,30 hodin.

Miroslav Nosek
místostarosta

V ra Hovorková
starostka

ov ovatelé zápisu

Jana Šalšová

Hana Žantová

