
ZÁPIS 
z 2. ve�ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného  dne 13.11.2006  na OÚ 
v zasedací místnosti od 18,00 hodin. 
 
Program: 
 

1. Zahájení. 
2. Schválení programu. 
3. Seznámení se základní zákonnou normou upravující �innost Obce. 
4. Organiza�ní záležitosti Obecního ú�adu. 
5. Hospoda�ení obce za III. �tvrtletí. 
6. Zm�na rozpo�tu obce. 
7. R�zné. 
8. Diskuse. 
9. Usnesení. 
10. Záv�r. 

 
1. Zahájení. 
Jednání zastupitelstva obce uvedla starostka obce pí. V�ra Hovorková podle zákona o obcích 
�. 128/2000 Sb. Konstatovala p�ítomnost 12 �len� zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo obce je nadpolovi�ní v�tšinou hlas� usnášeníschopné. 
Zapisovatelem byla ur�ena pí. Holinová, p. Nosek, s�itatelem p. Šourek 
Ov��ovatelé zápisu: pí. Vedralová, p. �erný     12 pro 
 
2. Schválení programu.       12 pro 
 
P�išel zastupitel p. Plešinger 
 
3. Seznámení se základní zákonnou normou upravující �innost Obce. 
Každý zastupitel obdrží brožuru „ Zákon o obcích „ ( zákon �. 128/2000 Sb. v platném zn�ní).  
Vychází v nové úprav�, platné od 1.1.2007, proto se dodávka opozdila. 
Starostka obce seznámila zastupitele ve zkratce se zn�ním zákona. 
 
4. Organiza�ní záležitosti Obecního ú�adu. 
Odm�ny neuvoln�ným zastupitel�m – podmín�no p�ítomností na zastupitelstvu, 
335,- K�.        13 pro 
 
Odm�na místostarostovi – 4200,- K�. Ú�ední hodiny - 2 x týdn� 2 hodiny ( pond�lí a st�eda od 
15,00 – 17,00 hodin )       13 pro 
 
Provozní záloha obce   5 000,- K�    
P�íjmová pokladna   15 000,- K�   13 pro 
Finan�ní výbor doporu�il.  
 
Finan�ní výbor  p�edseda  Ing. Renata Nedomlelová 
    �len   Hana Žantová 
    �len   Pavel Melichar  
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Revizní výbor   p�edseda  Hana Vedralová 
    �len   Iva Josífková 
    �len   Milan Žanta  
 
Kulturní výbor  p�edseda  Mgr. Marcela Kubíková 
    �len   Miroslav Nosek 
    �len   Ji�í Plešinger 
    �len   Ji�í �erný 
 
Stavební výbor  �len   Jaroslav Martinec 
    �len   Zden�k Šourek 
 
          13 pro 
 
- ú�ední hodiny na Obecním ú�ad� z�stávají stejné 
 
- Vesko stravenky z�stávají  stejné – v hodnot�  45,- K� ( 18,- K� si doplatí pracovníci ) 
          13 pro 
 
- p�ísp�vek na Dopravní obslužnost Krajského ú�adu  105,- K� / osobu  
          13 pro 
 
 
Inventarizace majetku 
 
Inventární komise hlavní  - pí. Hovorková, p. Martinec, Ing. Nedomlelová 
 
Inventární komise díl�í  -  p�edseda Ing. Nedomlelová 
( RD Antala Staška, hasi�i, Stanový ) p. Vodse�álek, p. Žanta 
 
( KD, hasi�i, Lhotka )   - p�edseda p. Plešinger 
      p. Šourek, p. Melichar 
( hasi�i, dílna, Zlatá Olešnice ) - p�edseda p. Martinec 
      p. Špidlen, pí. Josífková, p. �erný 
( budovy, OÚ, knihovna )  - p�edseda pí. Vedralová 
      p. Nosek, pí. Žantová, Mgr. Kubíková 
 
Seznamy z inventur vrátit do 15.12.2006.     13 pro 
 
5. Hospoda�ení obce za III. �tvrtletí. 
�ást p�íjmová  4 782 063,67 K�, zapojení financování 3 547 245,- K�, z�statek na ú�tu 
587 596,50 K�,  
�ást p�íjmová celkem 8 916 905,17 K� 
 
Celkem �ást výdajová 7 151 481,06 K�, z�statek na BÚ k 39.9.2006  1 750 415,91 K�, 
z�statek na odpadech k 30.9.2006  15 008,20 K�,  
celkem z�statek 1 765 424,11 K� 
Probráno ve Finan�ním výboru      13 pro 
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Zastupitelstvo obce se usneslo na p�edložení rozboru hospoda�ení ZŠ a MŠ 2x za rok. 
          13 pro 
 
 
 
 
6. Zm�na rozpo�tu obce  k 15.11.2006. 
�ást p�íjmová navýšení o 353 967,- K�,  
celkem �ást p�íjmová 9 125 398,- K�,  
 
�ást výdajová navýšení 353 967,- K�,  
�ást výdajová celkem 9 125 398,- K�. 
Finan�ní výbor doporu�uje       13 pro 
 
7. R�zné. 
- uklidit na h�bitov� 
- z Krajského ú�adu p�išlo upozorn�ní k ukon�ení �inností stavebních komisí 
 k 31.12.2006 
- školení – nový stavební zákon od 1.1.2007 - místostarosta    
- výro�ní zpráva ZŠ za rok 2005 – k nahlédnutí na OÚ 
- žádost od TJ Sokol na úhradu poplatku za teplo – ve st�edu jednání se �leny Sokola na 
 OÚ ( poté svolat pracovní zasedání ) 
 
8. Diskuse. 
 

- vyzvat majitele k úklidu svých pozemk� – posekat , vy�ezat atd. Zastupitelé dodají 
seznam majitel� 

- napsat dopis na Diecézi – fara 
- zatá�ka -  farská, dod�lat, uhrabat oraništ� 
- využít nezam�stnané na ve�ejn� prosp�šné práce 
- sklad  u truhlárny – chybí okapy 
- sokolovna – sundat sn�žák 
- areál VPN – pod�kování zam�stnanc�m OÚ za úklid. Pot�eba porazit 2 b�ízy 
         9 pro, 3 se zdrželi, 1 proti 
-       napsat dopis na povodí Labe- t�žba v�tších strom� u potoka 
-       seznámit v�ela�e s tím, že se nelíbí zastupitelstvu použití obecního znaku na  
       letá�ku 
-       koncert Základní um�lecké školy v Tanvald� prob�hne 12.12.2006 od 17,00 
       hodin 
-       sundat p�vodní výv�sku ve Stanovém 
-       pod�kování za p�emíst�ní zvon� ve Stanovém 
-       dát nový hydrant k hasi�ské zbrojnici 
-       nákup multikáry pro zam�stnance OÚ. Prodej trambusu  13 pro 
-       osv�tlení ve Stanovém 
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9. Usnesení z 2. ve�ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 
 13.11.2006 od 18,00 hodin na OÚ 
 
Schvaluje: 
 
 1. Program zasedání ZO.     12 pro 
 2. Odm�ny neuvoln�ným zastupitel�m – podmín�no p�ítomností na zastupitelstvu 
  335,- K�.       13 pro 
 3. Odm�nu místostarostovi – 4200,- K�   13 pro 
 4. Provozní zálohu obce 5 000,- K�, p�íjmovou pokladnu 15 000,- K� 
  Finan�ní výbor doporu�il.     13 pro 
 5. Obsazení výbor�      13 pro 
 6. Vesko stravenky v hodnot� 45,- K� ( 18,- K� si doplatí pracovníci ) 
          13 pro 
 7. P�ísp�vek na Dopravní obslužnost Krajskému ú�adu 105,- K� / osobu. 
          13 pro 
 8. Složení inventár. komisí. Seznamy z inventur vrátit do 15.12.2006. 
          13 pro 
 9. Hospoda�ení obce za III. �tvrtletí. 
  �ást p�íjmová  4 782 063,67 K�, zapojení financování 3 547 245,- K�, z�statek 
  na ú�tu 587 596,50 K�,  
  �ást p�íjmová celkem 8 916 905,17 K� 
 
  Celkem �ást výdajová 7 151 481,06 K�, z�statek na BÚ k 39.9.2006   
  1 750 415,91 K�, z�statek na odpadech k 30.9.2006  15 008,20 K�,  
  celkem z�statek 1 765 424,11 K� 
  Probráno ve Finan�ním výboru    13 pro 
 10. Zm�nu rozpo�tu obce k 15.11.2006. 
  �ást p�íjmová navýšení o 353 967,- K�,  
  celkem �ást p�íjmová 9 125 398,- K�,  
 
  �ást výdajová navýšení 353 967,- K�,  
  �ást výdajová celkem 9 125 398,- K�. 
  Finan�ní výbor doporu�uje     
          13 pro 
 11. Po�ezat 2 b�ízy u VPN.   9 pro, 1 proti, 3 se zdrželi 
 12. Nákup multikáry pro zam�stnance OÚ. Prodej trambusu. 13 pro  
 
Ukládá: 
 

- úklid na h�bitov� – zam�stnanci OÚ 
- dodat seznam majitel� pozemk� ohledn� výzvy k úklidu – zastupitelé obce 
- napsat dopis na Diecézi – fara – starostka obce 
- zatá�ka – farská, dod�lat, uhrabat  oraništ� – zam�stnanci OÚ 
- sklad u truhlárny – okapy – zam�stnanci OÚ 
- sokolovna – sundat sn�žák 
- napsat dopis na povodí Labe – t�žba v�tších strom� u potoka – místostarosta 
- sundat p�vodní výv�sku ve Stanovém – Zam�stnanci OÚ 
- dát nový hydrant k hasi�ské zbrojnici 
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10. Záv�r. 
 Starostka obce pí. V�ra Hovorková ukon�ila jednání ZO ve 20,30 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Jaroslav Martinec        V�ra Hovorková 
místostarosta         starostka 
 
 
 
 
 
 
     ov��ovatelé zápisu 
 
 
 
 
 
 
Hana Vedralová        Ji�í �erný 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 


