ZÁPIS
ze 6. ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 19.6.2006 od 18,00 hodin
na OÚ, p. 172.
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)

Program.
Schválení programu.
Stanovení po tu zastupitel pro volby ( 5 – 15 ).
Audit + záv re ný ú et.
Oprava komínu v hasi árn – nabídka.
Plán inností výbor – jejich schválení.
Audit na p íští rok.
R zné.
Diskuse.
Usnesení.
Záv r.

1.
Zahájení.
Jednání zastupitelstva obce uvedl místostarosta obce p. Miroslav Nosek podle zákona o
obcích . 128/2000 Sb., v pozd jším zn ní. Konstatoval p ítomnost 10 len zastupitelstva
( omluven p. Plešinger, pí. Št pánková, neomluvena pí. Šourková ).
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
S itatelem byla ur ení pí. Žantová.
Zapisovatelem byla ur ena pí. Holinová a pí. erná .
Ov ovatelé zápisu: Ing. Nedomlelová, pí. Šalšová
10 pro
2.

Schválení programu
3 dopl ující body

-

zájezd do Polska
VPN
byt ve škole

-

10 pro

-

10 pro

3.

Stanovení po tu zastupitel pro volby ( 5 – 15)
Zastupitelstvo stanovuje 13 len zastupitelstva.
Výzva pro organizace, aby navrhli své kandidáty.

4.

Audit + záv re ný ú et
Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice vyjad uje souhlas s výhradami, na základ nichž
p ijme opat ení pot ebná k náprav zjišt ných chyb a nedostatk . 10 pro

5.

Oprava komínu v hasi árn – nabídka.
Zastupitelstvo schvaluje podepsat smlouvu s firmou SOS.s.r.o. za cenu 56 070,- K .
10 pro

6.

Plán inností výbor – jejich schválení.
Plán innosti finan ního výboru:
kontrola hospoda ení p ísp vkové organizace ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice 2 x za
rok ( kv ten a íjen 2006 )

-2namátková kontrola pokladní hotovosti
ešení aktuálních problém p ed zasedáním Obecního zastupitelstva
Plán innosti revizního výboru:
v kv tnu a íjnu kontrola ú etnictví v ZŠ Zlatá Olešnice
namátkov kontrola pokladny OÚ Zlatá Olešnice
v pr b hu roku podle stížností ob an .
10 pro
7.

Audit na p íští rok.
Op t žádat na Krajském ú ad Libereckého kraje.

8.

Byt ve škole.
Zastupitelstvo schválilo pronajmout byt za 15,- K / m2
9 pro, 1 se zdržel
Žádost, zda by zam stnanci OÚ neposekali pozemek fary v sousedství školy.

9.

VPN.
Vybírat vstupné u VPN do 18,00 hodin

10.

Zájezd do Polska.
Dne 25.6.2006 ve 3,00 hodiny odjezd na 100 leté výro í hasi
ve 2,00 hodiny 26.6.2006.
Každý ú astník z obce zaplatí 100,- K , zbytek uhradí OÚ -

-

-

10 pro

9 pro, 1 se zdržel
v Polsku, návrat cca
10 pro

10.

R zné.
nákup modelu na svolání výjezdové jednotky SDH v ástce 7 000,- K
10 pro
žádost o finan ní dar na hasi ský tábor v Ostružn v ástce 4 000,- K .
10 pro
žádost o finan ní dar na hasi ské slavnosti „ Aneb, jak nejlépe zahájit
prázdniny“, dne 1.7.2006 v ástce 1 000,- K .
10 pro
celono ní svícení v obci od ervna do 31.8.2006 od 23,00 – 3,30 hodin
8 pro, 2 se zdrželi
dne 30.6.2006 nejde proud ve Zlaté Olešnici, ve Lhotce, ve Stanovém od
7,30 – 17,30 hodin
žádost o odkoupení ásti pozemku . 798 Zlatá Olešnice Semilská za ú elem
stavby RD.Zastupitelstvo bere na v domí, pozemek se musí rozparcelovat.
k 1.7.2006 uvoln ní bytu . 5 v p. 255.
pou bude probíhat u sokolovny
8 pro, 2 se zdrželi

11.

Diskuse.
dosekat trávu okolo bazén – zam stnanci OÚ
kašna na h bitov – ud lat struhu, zam stnanci OÚ
prob hl post ik bolševníku
koupit barvu na nát r st echy ve Lhotce - KD
nákup vitrín s magnety
správce budovy – posekat kolem Sokolovny
vy ešit závady – firma Syner
letní brigáda – kdo má zájem a se hlásí na OÚ
letní brigáda TJ Sokol, kdo má zájem, a se hlásí u p. Šíra
( nát r sloup a ho ení chaty )

12.

-3p ed RD Antala Staška dát novou mapu
Stanový, zjistit majitele pozemku a dát zvony na p íkop vedle zastávky
pod kování od vedoucího mládeže SDH za finan ní dar a podmínky na nácvik
na Krajskou sout ž v Tanvald
Stanový , vy ezat navážku na odbo ce na Trojánka, chybí dopravní zna ení –
zavolat na Krajskou správu a údržbu silnic

Usnesení ze 6. ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne
19.6.2006 od 18,00 hodin na OÚ, p. 172.

Schvaluje:
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Program zasedání ZO + 3 dopl ující body
10 pro
13 len zastupitelstva pro nové volby
10 pro
Vyjad uje souhlas s výhradami, na základ nichž p ijme opat ení pot ebná
k náprav zjišt ných chyb a nedostatk .
10 pro
Podepsání smlouvy s firmou SOS s.r.o. na opravu komína v hasi árn za cenu
56 070,- K .
10 pro
Plán innosti finan ního a revizního výboru .
10 pro
Žádat audit na p íští rok na Krajském ú ad Libereckého kraje. 10 pro
Pronajmout byt ve škole za 15,- K / m2.
9 pro, 1 se zdržel
Vybírat vstupné u VPN do 18,00 hodin
9 pro, 1 se zdržel
Každý ú astník zájezdu do Polska zaplatí 100,- K , zbytek uhradí OÚ.
10 pro
Nákup modelu na svolání výjezdové jednotky SDH v ástce 7 000,- K
10 pro
Finan ní dar na hasi ský tábor v Ostružn v ástce 4 000,- K
10 pro
Finan ní dar na hasi ské slavnosti“ Aneb, jak nejlépe zahájit prázdniny“,
dne 1.7.2006 v ástce 1 000,- K .
10 pro
Celono ní svícení v obci od ervna do 31.8.2006 od 23,00 – 3,30 hodin
8 pro, 2 se zdrželi
Pou u Sokolovny.
8 pro, 2 se zdrželi

Na v domí:
-

dne 30.6.2006 nejde proud ve Zlaté Olešnici, ve Lhotce a ve Stanovém od 7,30 –
17,30 hodin
žádost o odkoupení ásti pozemku . 798 Zlatá Olešnice Semilská za ú elem stavby
RD. Pozemek se musí rozparcelovat.
k 1.7.2006 uvoln ní bytu . 5 v p. 255.
letní brigáda – kdo má zájem a se hlásí na OÚ
letní brigáda TJ Sokol, kdo má zájem, a se hlásí u p. Šíra ( nát r sloup a ho ení
chaty)

Ukládá:
-

dosekat trávu okolo bazén – zam stnanci OÚ
kašna na h bitov – ud lat struhu, zam stnanci OÚ
koupit barvu na nát r st echy ve Lhotce – KD

-4–
-

nákup vitrín s magnety
správce budovy – posekat kolem Sokolovny
vy ešit závady – firma Syner
p ed RD Antala Staška dát novou mapu
Stanový, zjistit majitele pozemku a dát zvony na p íkop vedle zastávky
Stanový, vy ezat navážku na odbo ce na Trojánka, chybí dopravní zna ení – zavolat
na Krajskou správu a údržbu silnic.

13.

Záv r.
Místostarosta obce p. Miroslav Nosek ukon il jednání ZO ve 21,10 hodin.

Miroslav Nosek
místostarosta

V ra Hovorková
starostka

ov ovatelé zápisu

Ing. Renata Nedomlelová

Jana Šalšová

