ZÁPIS
z 5. ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 15.5.2006 od 18,00 hodin
na OÚ, p. 172.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Program.
Schválení programu.
Rozbor hospoda ení za I. tvrtletí.
Výro ní zpráva Mikroregion Tanvaldsko za rok 2005.
Prodej pozemku p.p. . 1008/3 o vým e 112 m2 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská.
Žádost o dotaci na pojízdnou prodejnu.
Volby – okrsky.
Vyú tování dotací na OÚ.
Byt v p. 242.
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 11 len zastupitelstva
( omluvena pí. Šourková ).
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
S itatelem byla ur ena pí. erná.
Zapisovatelem byla ur ena pí. Holinová, Vedralová
Ov ovatelé zápisu: p. Plešinger, p. Simon
- 11 pro
2.

Schválení programu
5 dopl ujících bod

-

h bitov
ve ejné osv tlení
výsledek hospoda ení ZŠ a MŠ za rok 2005
byt ve škole
žádost o odkoupení ásti pozemku
- 11 pro

3.

Výsledek hospoda ení ZŠ a MŠ za rok 2005
Výsledek hospoda ení ZŠ a MŠ za rok 2005 iní 1 992,64 K . Z statek bude p eveden
do rezervního fondu.
- 11 pro

4.

Rozbor hospoda ení obce za I. tvrtletí.
Projednáno ve finan ním výboru a doporu eno ke schválení.
ást p íjmová celkem 5 720 617,- K
ást výdajová celkem 3 899 606,18 K
z statek na BÚ k 31.3.2006 1 686 319,60 K
z statek na odpadech k 31.3.2006 134 691,22 K
celkem z statek 1 821 010,82 K
- 11 pro

5.

-2Výro ní zpráva Mikroregion Tanvaldsko za rok 2005.
Projednáno ve finan ním výboru a doporu eno ke schválení.
lenové svazku: M sto Tanvald, M sto Desná, M sto Velké Hamry, M sto
Smržovka, M sto Harrachov, Obec Plavy, Obec Ko enov, Obec Zlatá Olešnice,
Mikroregion Kamenice
Hospoda ení svazku v roce 2005 – p íjmy celkem 1 070 043,68 K , výdaje celkem
969 565,30 K , p ebytek hospoda ení za rok 2005 100 478,38 K
- 11 pro

P išel zastupitel p. Martinec
6.

Prodej pozemku p.p. . 1008/3 o vým e 112 m2 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská
Projednáno ve finan ním výboru . Navržená cena je 60,- K /m2.
Odsouhlasen prodej za 60,- K / m2
12 pro

7.

Žádost o poskytnutí dotace na provoz pojízdné prodejny ve Stanovém.
Projednáno ve finan ním výboru a doporu eno ke schválení.
Dotace na provoz na rok 2006 iní 10 000,- K
11 pro, 1 se zdržel

8.

Volby - okrsky
Volby do Poslanecké sn movny Parlamentu R se konají ve dnech 2.6. 2006 od 14,00
– 22,00 hodin, 3.6.2006 od 8,00 – 14,00 hodin.
Zlatá Olešnice stanoví 3 okrsky:
volební okrsek . 1 – Zlatá Olešnice p. 172 – zasedací místnost
volební okrsek . 2 – Stanový – rodný d m Antala Staška
volební okrsek . 3 – Lhotka p. 46, kulturní d m

9.

Vyú tování dotací na OÚ.
Záv re né vyhodnocení akce „ Rekonstrukce objektu p. 172 v obci Zlatá Olešnice
pro ú ely Obecního ú adu“ . Provedenou kontrolou od Ministerstva financí nebyly
zjišt ny žádné nedostatky ve využití finan ní dotace.

10.

Byt v p. 242.
Projednáno ve finan ním výboru.
Opravy bytu budou stát cca 300 000 a více.
Odsouhlaseno kombinované vytáp ní

11.

-

10 pro, 2 se zdrželi

R zné.
Rallye Bohemia 15.7.2006 - jelikož majitelé, p es jejichž pozemky bude
pr jezd Mistrovství Evropy Rallye Bohemia veden ( po ú elové komunikaci
zvané „ Zikmundova“ ), dali svými podpisy souhlas, za podmínky, že
komunikace bude uvedena do p vodního stavu po skon ení sout že,
zastupitelstvu obce Zlatá Olešnice nezbývá než s pr jezdem souhlasit také.
Ve Stanovém, kde již n kolik let p ed každým pr jezdem Rallye slibují
opravu silnice, dosud ješt k žádné náprav nedošlo.
-

ve Stanovém dne 29.4.2006 v rodném dom Antala Staška prob hlo již 2.
vypráv ní kroniká z historie obce Stanový

-3–
12.

eský svaz v ela základní organizace Zlatá Olešnice d kuje zastupitel m
obce , kte í podpo ili žádost o p ísp vek na lé ení v elstev proti varroáze.
dne 23.4. prob hl sb r nebezpe ných složek komunálního odpadu
nabídka od technických služeb v Jablonci nad Nisou v oblasti jarního úklidu
( v jednání ohledn pro ezu na h bitov )
Lesy R – zpracování polomové d evní hmoty v obecních lesích, aby se
zabránilo rozmnožení lesních šk dc – zadáno p. Šourkovi
h bitov 3 popelnice nadepsat druh odpadu a p enést k odpadu
ve ejné osv tlení v obci – bude zpracována anketa, zda se má svítit p es noc i
nikoli . Nár st náklad bude cca o 50%.
pov ení starostky V ry Hovorkové na ádnou valnou hromadu SVS a .s.
v Teplicích, která se koná dne 7.6.2006
12 pro
pov ení starostky V ry Hovorkové na zasedání Valné hromady len
Euroregionu Nisa, která se koná 24.5.2006 v kongresovém sále Libereckého
kraje
12 pro
oznámení o násilném vniknutí na faru za bílého dne
škola ve Stanovém zatím za tuto cenu neprodejná. Zastupitelstvo rozhodlo
snížit cenu na 1 mil. K
12 pro
nákup seka ky na OÚ od firmy Honda
12 pro
víceú elová požární nádrž – správce odsouhlasen Ji í erný ml. zvýšení cen
vstupného – dosp lí 20,- K , d ti 10,- K
11 pro, 1 se zdržel
oprava schod k šatnám – opraví zam stnanci OÚ spolu s p. Habou
upozorn ní pro ob any na placení hrobového místa na dalších 10 let ( tj.
2006 – 2015 ). Je nutné zastavit se na OÚ k sepsání smlouvy
v polovin ervence bude volný byt v ZŠ . Nájem zatím v jednání
vydat zám r na prodej p.p. . 716/15 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská o
vým e 173 m2
12 pro

Diskuse
Stašek zna ení – 2 cedule – u RD Antala Staška posunout dále, od k ižovatky
více doleva
ú ední tabule – oprava p. Plešinger , stanovišt ho enec, u pošty, dolenec,
u sokolovny, Lhotka, Stanový
zvony ve Stanovém p evézt na k ižovatku, do budoucna ud lat zást ny
Odvoz barevných pytl na t íd ný odpad je každé pond lí !!
dotaz zda rekreanti istí septiky – spíše dotaz na životní prost edí
dne 10.6.2006 pozvánka na slavnostní otev ení stezky Járy Cimrmana,
slavnostní zahajovací cyklojízda ze Zlaté Olešnice Na Vrších od 13,30
hodin
napsat dopis majitelce domu p. 1 ze Zlaté Olešnice o uklizení nepo ádku p ed
domem
odd lit plotem horní ást VPN od h išt , aby bylo p ístupné pro ve ejnost
stížnosti na rychlou jízdu po farské
stížnost na nepo ádek u dílen OÚ, úklid – kontrola do 31.8.2006
vysadit dve e u zastávky u pošty
šatna v budov p. 172, p l ástky uhradí OÚ a p l TJ Sokol Zlatá Olešnice

-413.

Usnesení z 5. ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne
15.5.2006 od 18,00 hodin na OÚ, p. 172.

Schvaluje:
23.
24.

Program zasedání ZO + 5 dopl ujících bod
11 pro
Výsledek hospoda ení ZŠ a MŠ za rok 2005, který iní 1 992,64 K a bude p eveden
do rezervního fondu.
11 pro
25.
Rozbor hospoda ení obce za I. tvrtletí, který byl projednán ve finan ním výboru a
doporu en ke schválení. ást p íjmová celkem 5 720 617,- K , ást výdajová celkem
3 899 606,18 K , z statek na BÚ k 31.3.2006 /1 686 319,60 K , z statek na odpadech
k 31.3.2006 / 134 691,22 K , celkem z statek 1 821 010,82 K
11 pro
26.
Hospoda ení svazku „ Mikroregion Tanvaldsko“ za rok 2005, projednáno ve
finan ním výboru a doporu eno ke schválení. P íjmy celkem 1 070 043,68 K , výdaje
celkem 969 565,30 K , p ebytek hospoda ení za rok 2005 iní 100 478,38 K .
11 pro
P išel zastupitel p. Martinec
27.
Prodej pozemku p.p. . 1008/3 o vým e 112 m2 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská,
projednáno ve finan ním výboru. Cena za prodej iní 60,- K / m2. 12 pro
28.
Poskytnutí dotace na provoz pojízdné prodejny ve Stanovém na rok 2006 v ástce
10 000,- K . Projednáno ve finan ním výboru a doporu eno ke schválení.
11 pro, 1 se zdržel
29.
Kombinované vytáp ní v byt p. 242, další opravy budou stát cca 300 000,- K a
více.
10 pro, 2 se zdrželi
30.
Pov ení starostky V ry Hovorkové na ádnou valnou hromadu SVS a.s. v Teplicích,
která se koná dne 7.6.2006.
12 pro
31.
Pov ení starostky V ry Hovorkové na zasedání Valné hromady len Euroregionu
Nisa, která se koná 24.5.2006 v kongresovém sále Libereckého kraje.
12 pro
32.
Snížení ceny za školu ve Stanovém na 1 mil. K .
12 pro
33.
nákup seka ky na OÚ od firmy HONDA
12 pro
34.
Správce VPN na letní období 2006 - Ji ího erného ml., zvýšení cen vstupného –
dosp lí 20,- K , d ti 10,- K .
11 pro, 1 se zdržel
35.
Zám r na prodej p.p. . 716/15 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská o vým e 173 m2.
12 pro
Na v domí:
-

volby do Poslanecké sn movny Parlamentu R se konají ve dnech 2.6.2006 od
14,00 – 22,00 hodin, 3.6.2006 od 8,00 – 14,00 hodin. Zlatá Olešnice stanoví 3
okrsky.
Záv re né vyhodnocení akce „ rekonstrukce objektu p. 172 v obci Zlatá Olešnice pro
ú ely Obecního ú adu“. Provedenou kontrolou od Ministerstva financí nebyly zjišt ny
žádné nedostatky ve využití finan ní dotace.
Rallye Bohemia 15.7.2006 - jelikož majitelé, p es jejichž pozemky bude
pr jezd Mistrovství Evropy Rallye Bohemia veden ( po ú elové komunikaci zvané

14.

-5„ Zikmundova“ ), dali svými podpisy souhlas, za podmínky, že komunikace bude
uvedena do p vodního stavu po skon ení sout že, zastupitelstvu obce Zlatá Olešnice
nezbývá než s pr jezdem souhlasit také.
Ve Stanovém, kde již n kolik let p ed každým pr jezdem Rallye slibují opravu
silnice, dosud ješt k žádné náprav nedošlo.
ve Stanovém dne 29.4.2006 v rodném dom Antala Staška prob hlo již 2.
vypráv ní kroniká z historie obce Stanový
eský svaz v ela základní organizace Zlatá Olešnice d kuje zastupitel m
obce , kte í podpo ili žádost o p ísp vek na lé ení v elstev proti varroáze.
dne 23.4. prob hl sb r nebezpe ných složek komunálního odpadu
nabídka od technických služeb v Jablonci nad Nisou v oblasti jarního úklidu
( v jednání ohledn pro ezu na h bitov )
Lesy R – zpracování polomové d evní hmoty v obecních lesích, aby se
zabránilo rozmnožení lesních šk dc – zadáno p. Šourkovi
h bitov 3 popelnice nadepsat druh odpadu a p enést k odpadu
ve ejné osv tlení v obci – bude zpracována anketa, zda se má svítit p es noc i
nikoli . Nár st náklad bude cca o 50%.
upozorn ní pro ob any na placení hrobového místa na dalších 10 let ( tj.
2006 – 2015 ). Je nutné zastavit se na OÚ k sepsání smlouvy
v polovin ervence bude volný byt v ZŠ . Nájem zatím v jednání
ú ední tabule – oprava p. Plešinger , stanovišt ho enec, u pošty, dolenec,
u sokolovny, Lhotka, Stanový
zvony ve Stanovém p evézt na k ižovatku, do budoucna ud lat zást ny
Odvoz barevných pytl na t íd ný odpad je každé pond lí !!
dotaz zda rekreanti istí septiky – spíše dotaz na životní prost edí
dne 10.6.2006 pozvánka na slavnostní otev ení stezky Járy Cimrmana,
slavnostní zahajovací cyklojízda ze Zlaté Olešnice Na Vrších od 13,30
hodin
napsat dopis majitelce domu p. 1 ze Zlaté Olešnice o uklizení nepo ádku p ed
domem
odd lit plotem horní ást VPN od h išt , aby bylo p ístupné pro ve ejnost
stížnosti na rychlou jízdu po farské
stížnost na nepo ádek u dílen OÚ, úklid – kontrola do 31.8.2006
vysadit dve e u zastávky u pošty
šatna v budov p. 172, p l ástky uhradí OÚ a p l TJ Sokol Zlatá Olešnice
Záv r
Starostka obce pí. V ra Hovorková ukon ila jednání ZO ve 21,30 hodin.

Miroslav Nosek
místostarosta

V ra Hovorková
starostka
ov ovatelé zápisu

Ji í Plešinger

Lubomír Simon

