
Zápis 
ze 7. ve�ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 19.9.2005 od 17,00 hodin 
na OÚ, �p. 196 pošta. 
 
Program: 
 

1. Program. 
2. Schválení programu. 
3. ÚPD – souborné stanovisko – p. Štim. 
4. Zm�na názvu ZŠ na ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice, p�ísp�vková organizace. 
5. Zm�na  z�izovací listiny  ZŠ. 
6. Lhotka – byt – nová podlaha ( ložnice ). 
7. Autobusové zastávky. 
8. Byt v �p. 172. 
9. R�zné. 
10. Diskuse. 
11. Usnesení. 
12. Záv�r. 

 
Jednání se zú�astnil host – p. Štim z M�Ú Tanvald. 
 
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. 
S�itatelem byla ur�ena pí. Šalšová 
Zapisovatelem byla ur�ena pí. Holinová a Mgr. Peka�ová     
Ov��ovatelé zápisu: pí. Št�pánková, pí. �erná     11 pro 
 
2. Schválení programu        11 pro 
 
 z minule - návšt�va  Kobylina, podepsána smlouva o spolupráci 
   - exkurze do obecních les� – slabá ú�ast zastupitel�, pan Šourek 
    ud�lá koncept rozpo�tu na obecní lesy 
 
 
3. ÚPD – souborné stanovisko – p. Štim. 
 P�edložení Souborného stanoviska Územního plánu obce Zlatá Olešnice ke 
 schválení. 
 
Usnesení �. 1 
• Zastupitelstvo obce schvaluje Souborné stanovisko Územního plánu obce Zlatá 
 Olešnice.        11 pro 
 
Usnesení �. 2 
• Zastupitelstvo obce pln� vyhovuje námitkám: 
   Ing. Gabriely Slavíkové 
   Paní V�ry Fo�tové 
   Povodí Labe, s.p. 
 podaných ke konceptu �ešení Územního plánu Zlatá Olešnice. 
 



• Zastupitelstvo obce �áste�n� vyhovuje námitkám: 
   p. Otto Kareše a Vlasty Karešové 
   paní V�ry Fo�tové 
   paní Blanky Blätterbauerové 
   p. Zde�ka Šourka 
   p. Pavla B�lonožník 
 podaných ke konceptu �ešení Územního plánu Zlatá Olešnice 
 
• Zastupitelstvo obce nevyhovuje námitkám: 
   p. Otto Kareše a Vlasty Karešové, týkající se za�azení ploch na p.p.�. 
743/2, 741, 740, 744/1 a 745/2 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská do zastavitelných a to z d�vodu 
vyjád�ení CHKO Jizerské hory, nevhodné poloze ostatních ploch ve vztahu ke svažitosti 
terénu a k�ižujícím vrchním vedením VN, 
 
pí. V�ry Fo�tové, týkající se za�azení �ásti plochy na p.p.�. 662/1 v k.ú. Zlatá Olešnice 
Semilská ( v ší�i p.p.�. 638) do zastavitelných pro využití smíšená venkovská zástavba a to 
z d�vodu vyjád�ení CHKO Jizerské hory ( velmi svažitý, obtížn� p�ístupný terén, kde není 
vy�ešeno dopravní napojení ) a ochrany ZPF, 
 
paní Blanky Blätterbauerové, tykající se za�azení ploch na p.p.�. 12, 361, 365, 366 a 368 
v k.ú. Stanový do zastavitelných , a to z d�vodu ochrany ZPF a polohou vn� sou�asn� 
zastav�ného území obce, 
 
p. Zde�ka Šourka, týkající se za�azení ploch na p.p.�. 841/2 a �ásti 842/2 v k.ú. Zlatá Olešnice 
Navarovská do zastavitelných a to z d�vodu ochrany ZPF a polohou vn� sou�asn� 
zastav�ného území obce, dále pak s návrhem na vybudování kanalizace a vodovodu podél 
MK na p.p.�. 1007/1 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská a to z d�vodu, že v ÚP budou 
vymezovány pouze primérní inženýrské sít�,  
 
p. Pavla Balaše, týkající se za�azení plochy na p.p.�. 92/5 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská do 
zastavitelných a to z d�vodu ochrany ZPF, polohou vn� sou�asn� zastavitelného území obce a 
blízkosti lesa, 
 
p. Pavla B�lonožník, týkající se za�azení plochy na p.p.�. 878/3 v k.ú. Zlatá Olešnice 
Navarovská do zastavitelných a to z d�vodu ochrany ZPF a polohou vn� sou�asn� 
zastav�ného území obce,  
 
Krajské správy silnic Libereckého kraje, týkající se obsahu projektové dokumentace na stavbu 
chodníku od obchodu k odbo�ce na Stanový u silnice III/29058 ( odvodn�ní deš�ových vod ) 
a to z d�vodu, že se jedná o konkrétní požadavky nepat�ící do zpracování samotného 
územního plánu obce. 
 
podaných ke konceptu �ešení Územního plánu Zlatá Olešnice. 
 
        7 pro, 2 proti, 2 se zdrželi 
 
4. Zm�na názvu ZŠ na: 
 Základní škola a mate�ská škola Zlatá Olešnice, okres Jablonec nad Nisou, 
 p�ísp�vková organizace.    11 pro 
 



 P�išel zastupitel p. Plešinger. 
 
5. Zm�na z�izovací listiny  Z�.   12 pro 
 
6. Lhotka – byt – nová podlaha ( ložnice ) 
 Bude t�eba vým�na parket, dát do rozpo�tu na rok 2006. 
7. Autobusové zastávky. 
 V �íjnu se za�ne se stavbou 4 autobusových zastávek od firmy TAXUS, spol.  s.r.o., 
 Rychnov u Jablonce nad Nisou. 
 
8. Byt v �p. 172. 
 Je t�eba,  aby TJ Sokol dal požadavky na povinnosti nového správce budovy v 
 t�locvi�né �ásti a jakým zp�sobem ho budou odm��ovat. 
 
9. R�zné. 
  - Stanový – nevyhovující impedance. Schválení starostky obce pí. V�ry  
  Hovorkové k podpisu smlouvy o uzav�ení budoucí smlouvy o v�cném b�emeni 
  se Severo�eskou energetikou, a.s. se sídlem v D��ín�  12 pro 
 - žádost bývalé majitelky RD �p. 116 ve Zlaté Olešnici o dodate�né povolení 
  p�ístavby ( zádve�í ) k RD s tím, že nový majitel požádá obec o odprodej �ásti
  doty�ného pozemku.       12 pro 
 - svazek obcí „ Turistický region Jizerské hory“ návrh vstoupit  jako  
  Mikroregion  Tanvaldsko      12 pro 
 - 28.11.2005 slavnostní otev�ení budovy obecního ú�adu a sokolovny 
 - kauza nájemníka v �p. 242 – je to dáno ke Krajskému soudu. 
 - finan�ní výbor navrhuje odm�nu p. Plešingerovi za cyklotrasy ve výši 2 000,- 
  K�, Mgr. Peka�ové za zhotovení propaga�ního mat. o Zl. Olešnici ve výši 
  1 000,- K�, a p. Noskovi za vy�izování v�cí kolem ÚPD ve výši 1 m�sí�ního 
  platu        10 pro, 2 se zdrželi 
 - finan�ní výbor navrhuje odm�nu ve výši m�sí�ního platu starostce pí.  
  Hovorkové za znovuotev�ení budovy obecního ú�adu a sokolovny ve Zl.  
  Olešnici       11 pro, 1 se zdržela 
 
10. Diskuse  
  
 - kulturní výbor zajistil lístky do Národního divadla v Praze na p�edstavení  
  „Sluha dvou pán�“ , které se koná dne 7.1.2006 od 20,00 hodin. Lístky je 
  pot�eba zaplatit paní Ivan� �erné do konce zá�í. Cena lístku je 590,- K�, 
  autobus hradí Obecní ú�ad 
 - sbor pro ob�anské záležitosti po�ádá zájezd do divadla ve Vysokém nad 
  Jizerou na hru A. Jiráska „ Ze starých pov�stí “, která se koná dne  
  17.10.2005 od 19,30 hodin. P�ihlášky p�ijímá pí. Bodová se zálohou   
  50,- K�, odjezd je v 18,30 od restaurace v Údolí, dopravu hradí Obecní 
  ú�ad 
 - oficiální seznámení s obecním znakem a vlajkou bude na slavnostním otev�ení 
  budovy �p. 172 
 - celkové prosv�tlení obce – pro�ez – informace na životním prost�edí 
 - h�bitov pro�ezat, prosv�tlit, stezka ke h�bitovu  
 - ud�lat plot na koupališti a odd�lit sportovní areál od VPN 
 - šatny na koupališti kdy se asi za�ne s p�estavbou? 



 - zájem o prostory na pošt� za ú�elem recepce a lyžárny 
 - cyklostezky seznámení  
 - pro�ez ve Stanovém, nedod�laný – viz. k�ižovatka na Jesenný – informace od 
  Správy silnic Jablonec nad Nisou 
 - kdo bude d�lat zimní údržbu ve Stanovém? - dotaz 
 - rozpo�tový výhled  rok 2004 – 2010 
 2004 – 2005  zrekonstruování  �p. 172 37 181 000,- K� 
 2004 – 2005 vybavení �p. 172  
   ( OÚ a t�locvi�ny )    1 500 000,- K�  
 2004  rekonstrukce školy    2 300 000,- K� 
 2004 – 2010 oprava MK     3 500 000,- K� 
 2004 – 2010 rekonstrukce bytového fondu   1 000 000,- K� 
 2004 – 2010 RD Antala Staška       500 000,- K� 
 2004 – 2010 vyhlídková místa ( lavi�ky atd.) 100 000,- K� 
 2004 – 2010 dovybavení sportovního areálu   500 000,- K� 
 2004 – 2010 pé�e o obecní lesy       500 000,- K� 
 
11. Usnesení ze 7. ve�ejného zasedání dne 19.9.2005 od 17,00 hodin na OÚ, �p. 196. 
 
Schvaluje:      
 

56.  Program zasedání ZO.     11 pro 
 57. Usnesení �. 1 
  Zastupitelstvo obce schvaluje Souborné stanovisko Územního plánu obce Zlatá 
  Olešnice.        11 pro 
 58. Usnesení �. 2 
•  Zastupitelstvo obce pln� vyhovuje námitkám: 
   Ing. Gabriely Slavíkové 
   Paní V�ry Fo�tové 
   Povodí Labe, s.p. 
  podaných ke konceptu �ešení Územního plánu Zlatá Olešnice. 
 
•  Zastupitelstvo obce �áste�n� vyhovuje námitkám: 
   p. Otto Kareše a Vlasty Karešové 
   paní V�ry Fo�tové 
   paní Blanky Blätterbauerové 
   p. Zde�ka Šourka 
   p. Pavla B�lonožník 
  podaných ke konceptu �ešení Územního plánu Zlatá Olešnice 
 
•  Zastupitelstvo obce nevyhovuje námitkám: 
   p. Otto Kareše a Vlasty Karešové, týkající se za�azení ploch na p.p.�. 
743/2, 741, 740, 744/1 a 745/2 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská do zastavitelných a to z d�vodu 
vyjád�ení CHKO Jizerské hory, nevhodné poloze ostatních ploch ve vztahu ke svažitosti 
terénu a k�ižujícím vrchním vedením VN, 
 
pí. V�ry Fo�tové, týkající se za�azení �ásti plochy na p.p.�. 662/1 v k.ú. Zlatá Olešnice 
Semilská ( v ší�i p.p.�. 638 ) do zastavitelných pro funk�ní využití smíšená venkovská 
zástavba a to z d�vodu vyjád�ení CHKO Jizerské hory ( velmi svažitý, obtížn� p�ístupný 
terén, kde není vy�ešeno dopravní napojení ) a ochrany ZPF, 



 
paní Blanky Blätterbauerové, tykající se za�azení ploch na p.p.�. 12, 361, 365, 366 a 368 
v k.ú. Stanový do zastavitelných , a to z d�vodu ochrany ZPF a polohou vn� sou�asn� 
zastav�ného území obce, 
 
p. Zde�ka Šourka, týkající se za�azení ploch na p.p.�. 841/2 a �ásti 842/2 v k.ú. Zlatá Olešnice 
Navarovská do zastavitelných a to z d�vodu ochrany ZPF a polohou vn� sou�asn� 
zastav�ného území obce, dále pak s návrhem na vybudování kanalizace a vodovodu podél 
MK na p.p.�. 1007/1 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská a to z d�vodu, že v ÚP budou 
vymezovány pouze primérní inženýrské sít�,  
 
p. Pavla Balaše, týkající se za�azení plochy na p.p.�. 92/5 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská do 
zastavitelných a to z d�vodu ochrany ZPF, polohou vn� sou�asn� zastavitelného území obce a 
blízkosti lesa, 
 
p. Pavla B�lonožník, týkající se za�azení plochy na p.p.�. 878/3 v k.ú. Zlatá Olešnice 
Navarovská do zastavitelných a to z d�vodu ochrany ZPF a polohou vn� sou�asn� 
zastav�ného území obce,  
 
Krajské správy silnic Libereckého kraje, týkající se obsahu projektové dokumentace na stavbu 
chodníku od obchodu k odbo�ce na Stanový u silnice III/29058 ( odvodn�ní deš�ových vod ) 
a to z d�vodu, že se jedná o konkrétní požadavky nepat�ící do zpracování samotného 
územního plánu obce. 
 
podaných ke konceptu �ešení Územního plánu Zlatá Olešnice. 
 
        7 pro, 2 proti, 2 se zdrželi 
 

 59. Zm�nu názvu Z� na: Základní škola a mate�ská škola Zlatá Olešnice, okres 
  Jablonec nad Nisou, p�ísp�vková organizace 11 pro 
  P�išel zastupitel p. Plešinger. 
 60. Zm�na z�izovací listiny  Z�.   12 pro 
 61. Pov��ení starostky obce pí. V�ry Hovorkové k podpisu smlouvy o uzav�ení 
  budoucí smlouvy o v�cném b�emeni se Severo�eskou energetikou, a.s. se 
  sídlem v D��ín�.     12 pro 
 62. Žádost bývalé majitelky RD �p. 116 ve Zlaté Olešnici o dodate�né povolení 
  p�ístavby ( zádve�í ) k RD s tím, že nový majitel požádá obec o odprodej �ásti 
  doty�ného pozemku.     12 pro 
 63. Svazek obcí „ Turistický region Jizerské hory“ návrh vstoupit jako  
  Mikroregion Tanvaldsko.    12 pro 
 64. Návrh odm�ny od finan�ního výboru p. Plešingerovi za cyklotrasy ve výši 
  2 000,- K�, Mgr. Peka�ové za zhotovení propaga�ního mat. o Zl. Olešnici ve 
  výši 1 000,- K� a p. Noskovi za vy�izování v�cí kolem ÚPD ve výši 1  
  m�sí�ního platu.    10 pro, 2 se zdrželi 
 65. Návrh odm�ny od finan�ního výboru starostce pí. Hovorkové za znovuotev�ení 
  budovy obecního ú�adu a sokolovny ve Zl. Olešnici ve výši 1 m�sí�ního platu. 

        11 pro, 1 se zdržela 
 
 
 



Na v�domí: 
 

- Lhotka – byt – do rozpo�tu na rok 2006 – vým�na parket 
- v �íjnu se za�ne se stavbou 4 autobusových zastávek od firmy TAXUS, spol. 

s.r.o., Rychnov u Jablonce nad Nisou 
- je t�eba, aby TJ Sokol dal požadavky na povinnosti nového správce budovy 

v t�locvi�né �ásti a jakým zp�sobem ho budou odm��ovat 
- 28.11.2005 slavnostní otev�ení budovy obecního ú�adu a sokolovny 
- kauza nájemníka v �p. 242 – je to dáno ke Krajskému soudu 

 - kulturní výbor zajistil lístky do Národního divadla v Praze na p�edstavení  
  „Sluha dvou pán�“ , které se koná dne 7.1.2006 od 20,00 hodin. Lístky je 
  pot�eba zaplatit paní Ivan� �erné do konce zá�í. Cena lístku je 590,- K�, 
  autobus hradí Obecní ú�ad 
 - sbor pro ob�anské záležitosti po�ádá zájezd do divadla ve Vysokém nad 
  Jizerou na hru A. Jiráska „ Ze starých pov�stí “, která se koná dne  
  17.10.2005 od 19,30 hodin. P�ihlášky p�ijímá pí. Bodová se zálohou   
  50,- K�, odjezd je v 18,30 od restaurace v Údolí, dopravu hradí Obecní 
  ú�ad 
 - oficiální seznámení s obecním znakem a vlajkou bude na slavnostním otev�ení 
  budovy �p. 172 
 - celkové prosv�tlení obce – pro�ez – informace na životním prost�edí 
 - h�bitov pro�ezat, prosv�tlit, stezka ke h�bitovu  
 - ud�lat plot na koupališti a odd�lit sportovní areál od VPN 
 - rozpo�tový výhled  rok 2004 – 2010 
  2004 – 2005  zrekonstruování  �p. 172 37 181 000,- K� 
  2004 – 2005 vybavení �p. 172  
    ( OÚ a t�locvi�ny )    1 500 000,- K�  
  2004  rekonstrukce školy    2 300 000,- K� 
  2004 – 2010 oprava MK     3 500 000,- K� 
  2004 – 2010 rekonstrukce bytového fondu   1 000 000,- K� 
  2004 – 2010 RD Antala Staška       500 000,- K� 
  2004 – 2010 vyhlídková místa ( lavi�ky atd.) 100 000,- K� 
  2004 – 2010 dovybavení sportovního areálu   500 000,- K� 
  2004 – 2010 pé�e o obecní lesy       500 000,- K� 
 
12. Záv�r 
 Starostka obce pí. V�ra Hovorková ukon�ila jednání ZO ve 20,15 hodin. 
 
 
Miroslav Nosek        V�ra Hovorková 
místostarosta         starostka 
 
 
    ov��ovatelé zápisu 
 
 
 
 
Vlasta Št�pánková        Ivana �erná  
 



  
 
 
   


