Zápis

z 8. ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 17.10.2005 od 18,00 hodin
v KD Lhotka, p. 46.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Program.
Schválení programu.
Prodej školy ve Stanovém.
Slavnostní otev ení OÚ a sokolovny.
Rozpo tový výhled r. 2004 – 2010.
Rozbor hospoda ení.
Zm na rozpo tu.
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,
(omluvena pí. erná, pí. Žantová, pí. Št pánková a pí. Šourková).
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
S itatelem byl ur en p. Simon.
Zapisovatelem byla ur ena pí. Holinová a p. Martinec
Ov ovatelé zápisu: p. Plešinger, Mgr. Peka ová
9 pro
2.

Schválení programu
z minule

3.

-

9 pro
návšt va v Bruselu v EP – referát o pobytu
zimní údržba ve Stanovém, SÚS bude udržovat silnice II. a III.
t ídy

Prodej školy ve Stanovém
Zám r na prodej budovy bývalé školy ve Stanovém p. 46, dle znaleckého posudku.
9 pro

4.

Slavnostní otev ení OÚ a sokolovny.
erpání pen z z prodeje nemovitosti p. 30 na za ízení budovy p. 172.

9 pro

5.

Rozpo tový výhled r. 2004 – 2010.
Plánované akce do roku 2010

6.

Rozbor hospoda ení.
ást p íjmová celkem 25 256 147,20 K , ást výdajová celkem 16 434 734,93 K .
9 pro

9 pro

7.

Zm na rozpo tu.
ást p íjmová 20 246 200,74 K , navýšení o 3 959 890,- K , celkem ást p íjmová
24 206 090,74 K , ást výdajová 20 246 200,74 K , navýšení o 3 959 890,- K ,
celkem ást výdajová 24 206 090,74 K .
9 pro

8.

Inventarizace.
Seznamy možno vyzvednout na OÚ do 27.10.2005. Komise odevzdají zp t na OÚ
vypln né do 15.12.2005.
Hlavní inventariza ní komise:

p edseda:
V ra Hovorková, starostka
len: Miroslav Nosek, místostarosta
len: Vlasta Št pánková, fin. komise

Díl í inventariza ní komise:
požární ochrany ve Zlaté Olešnici
inventarizaci zásob - sklad

p edseda:
len:
len:
len:

Martinec Jaroslav
Palouš Jaroslav
Špidlen Ji í
Žanta Milan

Díl í inventariza ní komise:
p edseda:
013 – Software
len:
018 – DDNM
len:
len:
019 – ODNM
021 – stavby
022 – samostatn mov. v ci a soubory movitých v cí
028 – DDHM
031 – pozemky

Vedralová Hana
erná Ivana
Žantová Hana
Šalšová Jana

Díl í inventariza ní komise:
požární ochrany ve Stanovém
RD Antala Staška ve Stanovém

p edseda:
len:
len:

Ing. Nedomlelová Renata
Simon Lubomír
Vodse álek František

Díl í inventariza ní komise:
požární ochrany ve Lhotce
KD Lhotka

p edseda:
len:
len:

Plešinger Ji í
Šourková Irena
Prousek Miroslav

9.

R zné.
prodej 2 kamen ze skládky za 10 000,- K + ud lat betonové zátarasy
9 pro
pod kování zastupitelstvu za cestu k Zachrovým, dát na radlici gumový
nástavec – podle možností
29.10.2005 od 13,00 hudba na místním h bitov k památce zesnulých
cesta do EP v Bruselu – služební cesta
8 pro, 1 se zdržela

10.

Diskuse
silnici ve Stanovém nesypat solí
zájezd do ND do Prahy se zrušil pro malý zájem
na h bitov obezdít trubku u kašny
Enduro – zm na trasy – domluvit se s majiteli pozemk
stížnost - nejsou posekány obecní pozemky

11.

návšt va starostky a místostarosty u soudu
nat ít p íští rok st echu na hasi árn
Usnesení z 8. ve ejného zasedání dne 17.10.2005 od 18,00 hodin v KD
Lhotka, p. 46.

Schvaluje:
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.

Program zasedání ZO.
9 pro
Zám r na prodej budovy bývalé školy ve Stanovém p. 46, dle znaleckého
posudku.
9 pro
erpání pen z z prodeje nemovitosti p. 30 na za ízení budovy p. 172.
9 pro
Rozpo tový výhled r. 2004 – 2010 – plánované akce.
9 pro
Rozbor hospoda ení – ást p íjmová celkem 25 256 147,20 K , ást výdajová
celkem 16 434 734,93 K .
9 pro
Zm na rozpo tu – ást p íjmová 20 246 200,74 K , navýšení o 3 959 890,- K ,
celkem ást p íjmová 24 206 090,74 K , ást výdajová 20 246 200,74 K ,
navýšení o 3 959 890,- K , celkem ást výdajová 24 206 090,74 K .
9 pro
Prodej 2 kamen ze skládky za 10 000,- K + ud lat betonové zátarasy.
9 pro
Cesta do EP v Bruselu – služební cesta
8 pro, 1 se zdržela

Na v domí:
- inventarizace.
Seznamy možno vyzvednout na OÚ do 27.10.2005. Komise odevzdají zp t na OÚ
vypln né do 15.12.2005.
Hlavní inventariza ní komise:

p edseda:
V ra Hovorková, starostka
len: Miroslav Nosek, místostarosta
len: Vlasta Št pánková, fin. komise

Díl í inventariza ní komise:
požární ochrany ve Zlaté Olešnici
inventarizaci zásob - sklad

p edseda:
len:
len:
len:

Díl í inventariza ní komise:
p edseda:
013 – Software
len:
018 – DDNM
len:
019 – ODNM
len:
021 – stavby
022 – samostatn mov. v ci a soubory movitých v cí
028 – DDHM
031 – pozemky

Martinec Jaroslav
Palouš Jaroslav
Špidlen Ji í
Žanta Milan
Vedralová Hana
erná Ivana
Žantová Hana
Šalšová Jana

12.

Díl í inventariza ní komise:
požární ochrany ve Stanovém
RD Antala Staška ve Stanovém

p edseda:
len:
len:

Ing. Nedomlelová Renata
Simon Lubomír
Vodse álek František

Díl í inventariza ní komise:
požární ochrany ve Lhotce
KD Lhotka

p edseda:
len:
len:

Plešinger Ji í
Šourková Irena
Prousek Miroslav

pod kování zastupitelstvu za cestu k Zachrovým, dát na radlici gumový nástavec –
podle možností
29.10.2005 od 13,00 hodin hudba na místním h bitov k památce zesnulých
zájezd do ND do Prahy se zrušil pro malý zájem
Enduro – zm na trasy – domluvit se s majiteli pozemk
návšt va starostky a místostarosty u soudu
p íští rok nat ít st echu na hasi árn
Záv r
Starostka obce pí. V ra Hovorková ukon ila jednání ZO ve 20,30 hodin.

V ra Hovorková
starostka

Miroslav Nosek
místostarosta

ov ovatelé zápisu

Mgr. Renata Peka ová

Ji í Plešinger

