ZÁPIS
z 3. ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ
v zasedací místnosti od 18,00 hodin.
Program:
1.
2.
3.

Zahájení.
Schválení programu.
Základní a Mate ská škola

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jednací ád.
Rozpo et na rok 2007.
Sokolovna.
Odpady.
Gymnázium Tanvald – petice.
R zné.
Diskuse.
Usnesení.
Záv r.

– zm na rozpo tu
- návrh rozpo tu
- perspektiva školy

1.
Zahájení.
Jednání zastupitelstva obce uvedla starostka obce pí. V ra Hovorková podle zákona o obcích
. 128/2000 Sb. Konstatovala p ítomnost 13 len zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je nadpolovi ní v tšinou hlas usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla ur ena pí. Holinová, Mgr. Kubíková, s itatelem p. erný
Ov ovatelé zápisu: p. Nosek, pí. Žantová
13 pro
2.

Schválení programu.
5 p ipomínek od zastupitele vloženo do bodu r zné

13 pro

3.

Základní a Mate ská škola.
1.)
Zm na rozpo tu
p íjmy
2 617 199,- K ,
výdaje
2 617 199,- K ,
snížení p íjm k 1.12.2006 o 74,- K
p íjmy celkem 2 617 125,- K ,
výdaje celkem 2 617 125,- K

13 pro

2.)

3.)

Rozpo et pro rok 2007
p íjmy celkem 2 530 275,- K
výdaje celkem 2 530 275,- K
dotace od obce 435 000,- K

13 pro

Perspektiva školy
Ve školním roce 2007/2008 klesne po et d tí v MŠ, po et d tí nesmí klesnout
pod 13 . Pokud po et d tí klesne, bude muset rozdíl doplatit OÚ( na 1 dít
50 000,- K )
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4.

Jednací ád ZO – k nahlédnutí na OÚ

5.

Rozpo et obce na rok 2007.
Celkem ást p íjmová 5 365 905,20 K ,
celkem ást výdajová 5 365 905,20 K

13 pro

od 18,50 – 19,00 p erušení – výpadek el. proudu.
Projednáno ve Finan ním výboru.
Zastupitelstvo obce souhlasí se schodkovým rozpo tem, nebo schodkové saldo je
dorovnáno financováním z roku 2006 a tím je vyrovnaný.
13 pro
6.

Sokolovna
Budou zhotoveny smlouvy na pronájem kulturní a sportovní ásti budovy.
Z pracovního zastupitelstva:
1)
Budova p. 172 z stane ve správ a majetku OÚ
13 pro
2)
Vybavení kuchyn v etn vý epu z stane v majetku a správ TJ Sokol Zlatá
Olešnice. Tím se rozumí, že TJ Sokol bude udržovat i aktuální množství nádobí
v kuchyni. ( Pouze vybavení zakoupené od TJ Sokol Zlatá Olešnice ).
13 pro
3)
K 1.1.2007 bude p ehlášena elekt ina na OÚ Zlatá Olešnice.
13 pro
4)
ZO se usneslo na cen za pronájem budovy za 1 hod. cvi ení na 250,- K .
13 pro
5)
ZO se usneslo na cen za pronájem sálu, jídelny a kuchyn 4 000,- K ( na
akce jako nap . plesy, zábavy, a jiné, které nejsou sportovního charakteru. Cena
je na 1 akci / max. 24 hod. /), správci budovy za úklid 500,- K ( pouze za
umytí podlahy ) 1500,- K za celkový úklid, organizaci TJ Sokol za vybavení
kuchyn dle dohody
Za pronájem jídelny a kuchyn 2 000,- K , správci budovy za úklid 300,- K
( pouze za umytí podlahy ), 1 000,- K za celkový úklid, organizaci TJ Sokol
za vybavení kuchyn dle dohody.
13 pro

7.

Odpady.
Promyslet systém placení odvozu odpad – podražily popelnice i pytle.
Ponecháno do p íštího zastupitelstva.
Pod kování ob an m, za t íd ný odpad. Je pot eba t ídit více, aby se nemusel
zdražovat poplatek za odpady!

8.

Gymnázium Tanvald – petice.
Kraj odstoupil od zrušení školy a má se projednávat n kdy v únoru.

9.

R zné.
program obnovy venkova – aktualizovat, názvy projekt : realizace oprav
místních komunikací, chodník a parkoviš , rekonstrukce ve ejného osv tlení a
ve ejného rozhlasu, rekonstrukce vodovodu v ásti obce Lhotka a napojení
n kterých bytových dom na obecní vodovod, po ízení cisternového vozu pro
Jednotku požární ochrany, rekonstrukce Kulturního domu Lhotka,
rekonstrukce topného systému a zateplení fasády bytového domu ve vlastnictví
obce, vybudování rozhledny v katastru obce Zlatá Olešnice, ást obce
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Stanový, realizace kompletní kanalizace obcí, zavedení ekologického vytáp ní
v obcích , oprava kostela sv. Martina ve Zlaté Olešnici, po ízení techniky
údržby v obcích,za adit do výhledu rozlu kovou místnost 13 pro
Rallye Bohemia – seznámení s trasou , konání ve dnech 16. – 17.6.2007
ZO se rozhodlo nesouhlasit s pr jezdem p es katastr obce Zlatá Olešnice
7 pro, 6 se zdrželo
delegování starostky na valné shromážd ní Svazku obcí Jizerských hor
13 pro
žádosti o dotaci z KÚ – cesty , RD Antala Staška, cesta k Habovým, parkovišt
13 pro
P ipomínky od zastupitele:
1)
Dražba – v c soudního exekutora. Byla ádn vyv šena na ú . deskách .
2)
Byt na pošt bez el. energie. Nájemník byl vyzván k náprav a upozorn n, že
stávající stav m že vést k výpov di .
3)
Cesta k p. Zachrovi – oprava prasklin se bude d lat na ja e.V p íštím roce se
bude d lat nový dopravní pasport.
4)
Osv tlení u školy – místní komunikace je osv tlena dostate n .
-

žádost o p íp vek ml. hasi m za pronájem sálu ve výši 2 000,- K

-

žádost o finan ní p ísp vek z rozpo tu obce na innost sdružení pro pomoc
mentáln postiženým R, Spolkový d m – CZP Jablonec nad Nisou . ZO se
usneslo na ástce 1 000,- K
13 pro

-

Firma LIKO – skládka , zjistit podrobnosti o firm – odloženo na p íští ZO

-

nabídka od Poštovní spo itelny – zm na z KB
12 pro, 1 se zdržel
Finan ní výbor doporu il
nové jízdní ády – možnost diskuse s panem inženýrem v únoru na ve ejném
zasedání ZO

10.

13 pro

Diskuse
-

zne išt né lokality – za obchodem p. 195
- cesta ke Krafkovým, vraky aut
za obchodem p. 195 je prostor volný pro všechny nájemníky z p. 195
zap j it na Silvestra zasedací místnost pro organizaci SDH – místostarosta
zodpovídá za zabezpe ení OÚ, odblokování pouze zasedací místnosti a její
nepoškození.
8 pro, 1 proti, 4 se zdrželi

11.

-4Usnesení z 3. ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne
18.12.2006 od 18,00 hodin na OÚ.

Schvaluje:
13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.

23.

Program zasedání ZO.
13 pro
ZŠ a MŠ – zm na rozpo tu
p íjmy
2 617 199,- K ,
výdaje
2 617 199,- K ,
snížení p íjm k 1.12.2006 o 74,- K
p íjmy celkem 2 617 125,- K ,
výdaje celkem 2 617 125,- K
13 pro
ZŠ a MŠ – rozpo et pro rok 2007
p íjmy celkem 2 530 275,- K
výdaje celkem 2 530 275,- K
dotace od obce 435 000,- K
13 pro
Jednací ád
13 pro
Rozpo et obce na rok 2007
p íjmy celkem 5 365 905,20 K
výdaje celkem 5 365 905,20 K
Zastupitelstvo obce souhlasí se schodkovým rozpo tem, nebo schodkové
saldo je dorovnáno financováním z roku 2006 a tím je vyrovnaný.
13 pro
Budova p. 172 z stane ve správ a majetku obce
13 pro
Vybavení kuchyn v etn vý epu z stane v majetku a správ TJ Sokol Zlatá
Olešnice. Tím se rozumí, že TJ Sokol bude udržovat i aktuální množství nádobí
v kuchyni. ( Pouze vybavení zakoupené od TJ Sokol Zlatá Olešnice ).
13 pro
K 1.1.2007 bude p ehlášena elekt ina na OÚ Zlatá Olešnice.
13 pro
Cenu za pronájem budovy za 1 hod. cvi ení na 250,- K .
13 pro
Cenu za pronájem sálu, jídelny a kuchyn 4 000,- K ( na akce jako nap .
plesy, zábavy, a jiné, které nejsou sportovního charakteru. Cena je na 1 akci
/ max. 24 hod /), správci budovy za úklid 500,- K ( pouze za umytí podlahy )
1500,- K za celkový úklid, organizaci TJ Sokol za vybavení kuchyn dle
dohody
Za pronájem jídelny a kuchyn 2 000,- K , správci budovy za úklid 300,- K
( pouze za umytí podlahy ), 1 000,- K za celkový úklid, organizaci TJ Sokol
za vybavení kuchyn dle dohody.
13 pro
Program obnovy venkova – aktualizovat, názvy projekt : realizace oprav
místních komunikací, chodník a parkoviš , rekonstrukce ve ejného osv tlení a
ve ejného rozhlasu, rekonstrukce vodovodu v ásti obce Lhotka a napojení
n kterých bytových dom na obecní vodovod, po ízení cisternového vozu pro
Jednotku požární ochrany, rekonstrukce Kulturního domu Lhotka,
rekonstrukce topného systému a zateplení fasády bytového domu ve vlastnictví
obce, vybudování rozhledny v katastru obce Zlatá Olešnice, ást obce
Stanový, realizace kompletní kanalizace obcí, zavedení ekologického vytáp ní
v obcích , oprava kostela sv. Martina ve Zlaté Olešnici, po ízení techniky
údržby v obcích,za adit do výhledu rozlu kovou místnost.
13 pro

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

12.
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ZO se rozhodlo nesouhlasit s pr jezdem p es katastr obce Zlatá Olešnice
7 pro, 6 se zdrželo
Delegování starostky na valné shromážd ní Svazku obcí Jizerských hor
13 pro
Žádosti o dotaci z KÚ – cesty , RD Antala Staška, cesta k Habovým,
parkovišt
13 pro
Žádost o p íp vek ml. hasi m za pronájem sálu ve výši 2 000,- K
13 pro
Žádost o finan ní p ísp vek z rozpo tu obce na innost sdružení pro pomoc
mentáln postiženým R, Spolkový d m – CZP Jablonec nad Nisou . ZO se
usneslo na ástce 1 000,- K
13 pro
Nabídka od Poštovní spo itelny – zm na z KB
12 pro, 1 se zdržel
Finan ní výbor doporu il
Zap j it na Silvestra zasedací místnost pro organizaci SDH – místostarosta
zodpovídá za zabezpe ení OÚ, odblokování pouze zasedací místnosti a její
nepoškození.
8 pro, 1 proti, 4 se zdrželi

Záv r.
Starostka obce pí. V ra Hovorková ukon ila jednání ZO ve 22,15 hodin.

Jaroslav Martinec
místostarosta

V ra Hovorková
starostka

ov ovatelé zápisu

Miroslav Nosek

Hana Žantová

