
ZÁPIS 
ze 4. ve�ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 27.3.2006 od 
18,00 hodin na OÚ, �p. 172. 
 
Program: 
 

1. Program. 
2. Schválení programu. 
3. P�íprava voleb do sn�movny. 
4. Územn� plánovací dokumentace – námitky. 
5. Žádost TJ Sokol Zlatá Olešnice. 
6. Žádost v�ela��. 
7. Exekuce bytu v �p. 242. 
8. Pta�í ch�ipka. 
9. R�zné. 
10. Diskuse. 
11. Usnesení. 
12. 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 
11 �len� zastupitelstva ( neomluvena pí. Šourková, pí. Št�pánková ). 
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. 
S�itatelem byl ur�en p. Plešinger. 
Zapisovatelem byla ur�ena pí. Holinová, p. Nosek 
Ov��ovatelé zápisu: Mgr. Peka�ová, p. Martinec     11 pro 
 
2. Schválení programu       11 pro 
P�išla zastupitelka pí. Št�pánková. 
 
z minule - vzhledem k tomu, že se množí stížnosti ob�an� na volné 
   pobíhání ps�, upozor�ujeme všechny majitele ps� na  
   platnost obecn� závazné vyhlášky �. 3/2002 ze dne  
   30.5.2002, kde se  zakazuje volné pobíhání ps� bez  
   vodítka a náhubku na  ve�ejných prostranstvích a  
   ve�ejn� p�ístupných prostorech. 
 
3. P�íprava voleb do sn�movny. 
 Dne 2. – 3.6.2006 budou probíhat volby do Poslanecké sn�movny 
 Parlamentu �R.Ve Zlaté Olešnici budou 3 okrsky – Zlatá Olešnice, 
 Stanový, Lhotka. 
 Na podzim se uskute�ní komunální volby + volby do senátu. 
 Organizace by si m�li pomalu vybírat své kandidáty na volební listiny 
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4. Územn� plánovací dokumentace – námitky 
 Dne 28.2.2006 prob�hlo projednávání o ÚPD s dot�enými orgány státní 
 správy i s ve�ejností v zasedací místnosti OÚ ve Zlaté Olešnici. 
 2 námitky – stará – lokalita Rejdice, KÚ argumentuje tím, že ze zákona 
   nem�že schválit, protože je tam vysoká bonita p�dy. 
         -  nová – lokalita u vleku – pozd� uplatn�ná žádost – zm�na na 
   stavební pozemek  
 Pokud by se šlo do rozporu , p�išli bychom o dotaci, prodloužilo by se 
 jednání o ÚPD a �ešilo by se to s Ministerstvem životního prost�edí. 
 
5. Žádost TJ Sokol Zlatá Olešnice 
 Žádost o možnost splácení dodávky tepla sálu v budov� �p. 172. V roce 
 2006 ve �tvrtletních splátkách po 10 000,- K�. Doplatek za rok 2006  bude 
 uhrazen v prvním �tvrtletí roku 2007.Žádost podána pro stávající 
 nedostatek fin. prost�edk�, vzhledem k zakoupení rolby na sjezdovku. 

- 12 pro 
 
6. Žádost v�ela��. 
 Žádost o p�ísp�vek ve výši 6 000,- K� na zakoupení kompresoru na 
 aerosolové ošet�ení v�elstev ( lé�ení proti varroáze) v cen� cca 20 000,- 
 K�. Dotace od ÚV �SV  70%.Zastupitelstvo schválilo p�ísp�vek ve výši 
 5 000,- K�       - 10 pro, 2 proti 
 
7. Exekuce bytu v �p. 242. 
 Dne 10.3.2006 provedena exekuce bytu v �p. 242, byt vyklizen, nutnost 
 p�ed�lání elektriky. Byt je celkem v po�ádku, nutno p�ebrousit parkety, 
 nat�ít okna + dve�e, spravit st�ešní okno, vymalovat, nové lino do kuchyn� 
 a chodby. 
 P�ihlášeni 2 zájemci o byt ze strany hasi��. 
 
8. Pta�í ch�ipka. 
 Dne 14.3.2006 prob�hlo školení o pta�í ch�ipce na M�Ú v Tanvald�. 
 Informace pro ob�any visí na výv�sních tabulích, také je možné je získat 
 na serveru www.svscr.cz . 
 
9. R�zné. 
 - prodej školy ve Stanovém p�edán realitní kancelá�i 
 - starostka obce uvedla, že se snažila pomoci jedné ob�ance ze Zlaté 
  Olešnice o umíst�ní do domova d�chodc�, bohužel situace je složitá 
  a na umíst�ní jsou  dlouhé po�adníky ( ve Velkých Hamrech navíc 
  bude probíhat rekonstrukce ) 
 - nabídka ze SOLKU na možnost spolupráce s kantonem St. Gallen 
  ve  Švýcarsku 
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 - dle Na�ízení vlády �. 50/2006 zvýšení odm�n zastupitel�m o 5% + 
  místostarostovi     11 proti, 1 se zdržel 
 - Rallye Bohemia – musí dodat souhlas vlastník� pozemk� + policie. 
  Termín závodu se kryje s poutí ve Zlaté Olešnici. 
 - smlouva se sokolem  - v jednání 
 - koup� po�íta�e + barevné tiskárny + skener na OÚ  
         - 12 pro 
 - zám�r o prodeji pozemku p.p.�. 1008/3 o vým��e 112 m2 v k.ú. 
  Zlatá Olešnice Semilská bude teprve vyv�šen  
 - žádost o snížení nájmu v prodejn� potravin �p. 195. Nájem �iní 
  2 499,- K�.Zastupitelstvo schválilo nájemné ve výši 1 500,- K�. 
         - 12 pro 
 - na v�domí dopis od �OS, Praha 1, Ing. Mou�kové 
 - seznámení o �ástce na zimní údržbu 
 - poplatky za odpad m�li být zaplaceny do 28.2.2006, ze psa do 
  konce b�ezna, poplatky z hrobu + sepsání nájemní smlouvy 
 
10. Diskuse. 
 - jestli se bude spravovat silnice – podkova, má se spravovat jenom 
  p�lka + silnice do Rejdic 
 - výv�sní tabule – budou všechny nové 
 - vym�nit sklo v autobusové �ekárn� ve Stanovém 
 - p�íští zastupitelstvo bude od 19,00 hodin 
 - pálení �arod�jnic u koupališt� 
 
11. Usnesení ze 4. ve�ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice 
 ze dne 27.3.2006 od 18,00 hodin na OÚ, �p. 172. 
 
Schvaluje: 
 
17. Program zasedání ZO      11 pro 
 P�išla zastupitelka pí. Št�pánková. 
18. Žádost TJ Sokol Zlatá Olešnice o možnost splácení dodávky tepla sálu 
 v budov� �p. 172. V roce 2006 ve �tvrtletních splátkách po 10 000,- K�. 
 Doplatek za rok 2006 bude uhrazen v prvním �tvrtletí roku 2007. 
          12 pro 
19. Žádost v�ela�� o p�ísp�vek na zakoupení kompresoru na aerosolové 
 ošet�ení v�elstev ve výši 5 000,- K�.   10 pro, 2 proti 
20. Zvýšení odm�n zastupitel�m + místostarostovi o 5%, dle Na�ízení vlády 
 �. 50/2006.       11 proti, 1 se zdržel 
21. Koupi po�íta�e + barevné tiskárny + skener na OÚ 12 pro 
22. Žádost o snížení nájmu v prodejn� potravin �p. 195 ve výši 1 500,- K�. 
          12 pro 
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Na v�domí: 
 
 - vzhledem k tomu, že se množí stížnosti ob�an� na volné  
  pobíhání ps�, upozor�ujeme všechny majitele ps� na   
  platnost obecn� závazné vyhlášky �. 3/2002 ze dne   
  30.5.2002, kde se  zakazuje volné pobíhání ps� bez   
  vodítka a náhubku na  ve�ejných prostranstvích a   
  ve�ejn� p�ístupných prostorech. 
 - dne 2. – 3.6.2006 budou probíhat volby do Poslanecké sn�movny 
  Parlamentu �R.  Ve Zlaté Olešnici budou 3 okrsky – Zlatá  
  Olešnice, Stanový, Lhotka. Na podzim se uskute�ní komunální 
  volby + volby do Senátu 
 - dne 28.2.2006 prob�hlo projednávání o ÚPD s dot�enými orgány 
  státní  správy i s ve�ejností v zasedací místnosti OÚ ve Zlaté  
  Olešnici  
  2 námitky – stará – lokalita Rejdice, KÚ argumentuje tím, že ze 
    zákona nem�že schválit, protože je tam vysoká bonita 
    p�dy. 
          -  nová – lokalita u vleku – pozd� uplatn�ná žádost – 
    zm�na na stavební pozemek  
  Pokud by se šlo do rozporu , p�išli bychom o dotaci, prodloužilo by 
  se  jednání o ÚPD a �ešilo by se to s Ministerstvem životního  
  prost�edí 
 - dne 10.3.2006 provedena exekuce bytu v �p. 242, byt vyklizen, 
  nutnost p�ed�lání elektriky. Byt je celkem v po�ádku, nutno  
  p�ebrousit parkety, nat�ít okna + dve�e, spravit st�ešní okno,  
  vymalovat, nové lino do kuchyn� a chodby. 
  P�ihlášeni 2 zájemci o byt ze strany hasi��. 
 - dne 14.3.2006 prob�hlo školení o pta�í ch�ipce na M�Ú v Tanvald�. 
  Informace pro ob�any visí na výv�sních tabulích, také je možné je 
  získat na serveru www.svscr.cz . 
 
12. Záv�r 
 Starostka obce pí. V�ra Hovorková ukon�ila jednání ZO ve 20,45 hodin. 
 
 
Miroslav Nosek       V�ra Hovorková 
Místostarosta       starostka 
    ov��ovatelé zápisu 
 
 
 
Mgr. Renata Peka�ová      Jaroslav Martinec 
 



 
 
 
 
 
 
 
     
    
 
 


