Zápis
z 2. ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 23.1.2006 od 18,00 hodin
na OÚ, p. 172.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Program.
Schválení programu.
P ísp vek na Mikroregion – pozván host – Ing. Preusslerová.
Vyhláška na poplatek za odpady.
Nákup služebního auta na leasing.
Žádost o dotaci na RD Antala Staška.
Zm na rozpo tu za rok 2005.
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 10 len zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
S itatelem byla ur ena pí. Vedralová.
Zapisovatelem byla ur ena pí. Holinová, pí. Peka ová
Ov ovatelé zápisu: pí. Št pánková, p. Martinec
10 pro
Host. Ing. Preusslerová
2.

Schválení programu
10 pro
z minule
prodej školy ve Stanovém dán na Internetové stránky – žádná
odezva
26.1.2006 sezení na M Ú Tanvald – protahování silnic

3.

P ísp vek na Mikroregion – pozván host – Ing. Preusslerová.
Seznámení s 6. projekty Mikroregionu a následná diskuse s hostem.
1. projekt do Phare CBC SFMP „ Partnerstvím k napl ování vize nového
mezinárodního esko- polského cyklokoridoru“
2. projekt „ Stezky d dictví pro Tanvaldsko“
3. podána žádost do grantového fondu Libereckého kraje do programu Podpory
hospodá ského rozvoje kraje s názvem Vytvo ení organizace destina ního
managementu Mikroregion Tanvaldsko.
4. projekt do GS Libereckého kraje S.R.O.P. s názvem „ Tanvaldsko – klí
k Jizerským horám“
5. žádost o poskytnutí dotace v rámci Grantového fondu LK do Programu obnovy
venkova do oblasti vzd lávání a poradenství v oblasti rozvoje a venkova a obnovy
vesnice.
6. žádost o poskytnutí dotace z GF LK v programu Podpora cestovního ruchu v LK
na vydání tématického propag. materiálu v tur. podoblasti s názvem Stezky
d dictví Tanvaldska.

-2P ísp vek na vybrané akce Mikroregionu za obec Zlatou Olešnici iní 26 126,- K
10 pro
Návrh – postavit rozhlednu ve Stanovém nad kravínem
4.

Vyhláška na poplatek za odpady.
Obecn závazná vyhláška . 1/2006, kterou se m ní vyhláška . 4/2004, o místním
poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a
odstra ování komunálních odpad . Protože t ídíme odpad, nemuselo se p istoupit ke
zvýšení poplatku.Celková ro ní sazba poplatku op t iní 380,- K na osobu.
10 pro
Chceme pod kovat t m, kte í se zapojili do systému t íd ného odpadu. Pokud se
zapojí ješt více obyvatel, je možné, že v p íštím roce se bude moci sazba
poplatku snížit.

5.

Nákup služebního auta na leasing.
Protiú tem se dal Forman za 18 000,- K .
Splátky iní 6 497,68 K / m síc v etn povinného ru ení a havarijního pojišt ní.
10 pro

6.

Žádost o dotaci na RD Antala Staška.
Finan ní rozvaha
282 795,- K celkem v etn DPH
Žádost o dotaci na Ministerstvo kultury, možnost až 60%.

10 pro

7.

Zm na rozpo tu za rok 2005.
ást p íjmová – navýšení 139 483,- K , ást p íjmová celkem 32 423 284,74 K , ást
výdajová – navýšení 139 483,- K , ást výdajová celkem 32 423 284,74 K
10 pro

8.

R zné.
žádost o grant na knihovnu na Ministerstvu školství a kultury
10 pro
prodej bývalé školy ve Stanovém – po 15.2.2006 p edat realitní kancelá i
10 pro
žádost SDH Zlatá Olešnice o finan ní p ísp vek ve výši 10 000,- K na
zakoupení sedmi vycházkových hasi ských uniforem, 4 pánské, 3 dámské
10 pro
žádost SDH Zlatá Olešnice o finan ní p ísp vek ve výši 3 000,- K na nákup
tomboly na d tský karneval.Zastupitelstvo obce rozhodlo o ástce 2 000,- K +
prominutí poplatku ze vstupného
8 pro, 2 se zdrželi
pozemek u školy, obec chce mít p edkupní právo

9.

Diskuse.
do 15.1.2006 m li být p edány p ipomínky k rozpo tu.
TJ Sokol Zlatá Olešnice
25 000,- K – t lovýchovná innost + sportovní akce
100 000,- K – h išt Lhotka + Zlatá Olešnice
SDH Zlatá Olešnice
258 000 ,- K – rekonstrukce elektroinstalace, vým na
vrat
byt ve škole – vy ešit topení + údržba
kdo protahuje k ermák m?
jízdní ády pro Olešnici – zpracovat

10.

-3prodej pozemk za Sokolovnou
Internetové stránky obce
Rallye Bohemia - trasa – napsat dopis

Usnesení z 2. ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne
23.1.2006 od 18,00 hodin na OÚ, p. 172.

Schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Program zasedání ZO.
10 pro
P ísp vek na vybrané akce Mikroregion za obec Zlatou Olešnici iní
26 126,- K
10 pro
Obecn závazná vyhláška . 1/2006, kterou se m ní vyhláška . 4/2004, o
místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní,
využívání a odstra ování komunálních odpad .
10 pro
Nákup služebního auta na leasing
10 pro
Žádost o dotaci na RD Antala Staška na Ministerstvu kultury, možnost až 60%
10 pro
Zm na rozpo tu za rok 2005, ást p íjmová – navýšení 139 483,- K , ást
p íjmová celkem 32 423 284,74 , ást výdajová – navýšení 139 483,- K , ást
10 pro
výdajová celkem 32 423 284,74 K
Žádost o grant na knihovnu na Ministerstvu školství a kultury
10 pro
Prodej bývalé školy ve Stanovém – po 15.2.2006 p edat realitní kancelá i
10 pro
Žádost SDH Zlatá Olešnice o finan ní p ísp vek ve výši 10 000,- K na
zakoupení sedmi vycházkových hasi ských uniforem, 4 pánské, 3 dámské
10 pro
Žádost SDH Zlatá Olešnice o finan ní p ísp vek ve výši 2 000,- K na nákup
tomboly na d tský karneval + prominutí poplatku ze vstupného.
8 pro, 2 se zdrželi

Na v domí:
do 15.1.2006 m li být p edány p ipomínky k rozpo tu.
TJ Sokol Zlatá Olešnice 25 000,- K – t lovýchovná innost + sportovní akce
100 000,- K h išt Lhotka + Zlatá Olešnice
SDH Zlatá Olešnice
258 000,- K – rekonstrukce elektroinstalace, vým na vrat
byt ve škole – vy ešit topení + údržba
jízdní ády pro Olešnici – zpracovat
Rallye Bohemia – trasa – napsat dopis
11.

Záv r
Starostka obce pí. V ra Hovorková ukon ila jednání ZO ve 20,45 hodin.

Miroslav Nosek
místostarosta

V ra Hovorková
starostka
ov ovatelé zápisu

Vlasta Št pánková

Jaroslav Martinec

