
ZÁPIS 
ze 7. ve�ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 14.8.2006 od 17,00 hodin 
na OÚ, �p. 172. 
 
Program: 
 

1.) Program. 
2.) Schválení programu. 
3.) Územn� plánovací dokumentace. 
4.) Rozbor hospoda�ení za 1. pololetí 2006. 
5.) Zm�na rozpo�tu. 
6.) V�cné b�emeno – žádost. 
7.) Žádost o odkoupení pozemku. 
8.) Prodej pozemku 716/15 v k.ú. Navarovská. 
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 12 �len� zastupitelstva  
( omluven p. Simon). 
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. 
S�itatelem byla ur�ena Ing. Nedomlelová. 
Zapisovatelem byla ur�ena pí. Holinová, p. Martinec 
Ov��ovatelé zápisu: Mgr. Peka�ová, pí. �erná   12 pro 
 
 
P�ítomen host p. Štim z M�Ú Tanvald. 
 
2. Schválení programu.     12 pro 
 
 
3. Územn� plánovací dokumentace. 
I. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice bere na v�domí vyhodnocení stanovisek dot�ených 
orgán� státní správy, námitek a p�ipomínek podaných k návrhu územní plánu obce Zlatá 
Olešnice, která jsou p�ílohou �.1 tohoto usnesení a stanovisko nad�ízeného orgánu 
územního plánování ze dne 13.7.2006, které je p�ílohou �.2  tohoto usnesení a je tímto 
usnesením respektováno. 
 
         11 pro, 1 proti 
 
II. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice po projednání schvaluje Územní plán obce Zlatá 
Olešnice. 
 
         11 pro, 1 proti 
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III.A  Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice po projednání vymezuje závaznou �ást územního 
plánu obce Zlatá Olešnice, která tvo�í p�ílohu �. 3 tohoto usnesení. 
III.B   Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice vydává Obecn� závaznou vyhlášku �. 2/2006 o 
závazných �ástech Územního plánu obce Zlatá Olešnice.  
         11 pro, 1 proti 
IV. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice po projednání vyhovuje námitkám podaným k návrhu 
územního plánu obce Zlatá Olešnice Olešnice a nesouhlas�m s vy�ízením námitek ke 
konceptu �ešení Územního plánu obce Zlatá Olešnice 

a) pana Pavla B�lonožníka, 
b) pana Josefa Duchá�ka (za�azení plochy na pp�.1101/1 v k.ú. Zlatá Olešnice 

Semilská do zastavitelných ploch), 
c) pana Radima Vedrala a paní Hany Vedralové, 
d) Severo�eské energetice, a.s., D��ín,  

jejichž od�vodn�ní a popis je uveden v p�íloze �. 4 tohoto usnesení. 
 
         11 pro, 1 proti 
 
V. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice po projednání nevyhovuje námitkám podaným 
k návrhu územního plánu obce Zlatá Olešnice a nesouhlas�m s vy�ízením námitek ke 
konceptu �ešení Územního plánu obce Zlatá Olešnice 
 a)  paní V�ry Fo�tové, 

b)  pana Josefa Duchá�ka (za�azení plochy na pp�.1095/4 v k.ú. Zlatá Olešnice 
Semilská do zastavitelných ploch), 
c)  pana Miroslava Noska, 
d)  pana Radka Haltufa, 

jejichž od�vodn�ní a popis je uveden v p�íloze �. 4 tohoto usnesení. 
 
         9 pro, 3 proti 
 
VI. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice ukon�uje platnost Územní plánu sídelního útvaru Zlatá 
Olešnice jehož závazné uspo�ádání bylo schváleno dne 13.1.1981. 
 
         12 pro 
 
4. Rozbor hospoda�ení za 1. pololetí 2006. 
 Projednáno ve finan�ním výboru. 
 �ást p�íjmová celkem 7 370 132,29, �ást výdajová celkem 5 311 688,68 , 
 z�statek na BÚ k 30.6.2006 - 1 993 816,82 K�, z�statek na odpadech  k 30.6.2006 - 
 64  626,79 K�, celkem z�statek 2 058 443,61 K�. 
 Zve�ejn�no 27.7. – 14.8.2006    12 pro 
 
5. Zm�na rozpo�tu. 
 Projednáno ve finan�ním výboru. 
 �ást p�íjmová navýšení o 607 428,- K�, celkem �ást p�íjmová 8 771 431,- K�, �ást 
 výdajová navýšení o 607 428,- K�, celkem �ást výdajová 8 771 431,- K�. 
 Zve�ejn�no 27.7. – 14.8.2006    11 pro, 1 proti 
 
6. V�cné b�emeno – žádost. 
 Finan�ní výbor doporu�uje ke schválení. 
 Žádost o z�ízení v�cného b�emene k obecním pozemk�m �. 5 a �. 732 – umožn�ní 
 p�íjezdu k domu �p. 29 Zlatá Olešnice . Majitel nežádá údržbu tohoto pr�jezdu a 
 hradí si veškeré náklady.     11 pro, 1 se zdržel 
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7. Žádost o odkoupení pozemku. 
 
 1.) Lhotka  �ást p.p.�. 804/2 a �ást p.p.�. 804/3. Zastupitelstvo žádost zamítlo. 
          12 proti 
 
 2.) Zlatá Olešnice Navarovská �. 116/2 – ucelení pozemk� p�íslušejících k domu 
  �p. 123.  
  Finan�ní výbor doporu�uje ke schválení. 
  Všechny náklady spojené s prodejem, hradí kupující. 
  Cena 60,-K�/ m2 , vydat zám�r na prodej.   12 pro 
 
 3.) Zlatá Olešnice Navarovská �ást p.p.�. 716/15,jedná se o  257 m2 – bude  
  sloužit, jako p�ístupová komunikace k domu  �. 249.Zám�r zve�ejn�n dne 18.5. 
  – 10.6.2006. 
  Finan�ní výbor souhlasí s prodejem za cenu 60,- K�/m2 . 
  Všechny náklady spojené s prodejem, hradí kupující. 11 pro, 1 se zdržel 
   
 
9. R�zné. 
 - stížnost k Ústavnímu soudu. V�c: nespravedlivé p�erozd�lování financí ze 
  státního rozpo�tu – návrh senátor� na popud starost� menších obcí. 
  Zastupitelstvo rozhodlo se p�ipojit ke stížnosti.  12 pro 
 - byt v hasi�árn� – pokra�uje se v obnov� bytu 
 - obec pronajala 2 volné byty v �p. 255 
 - oprava st�echy na RD Antala Staška ve Stanovém – rozpo�et cca 316 000,- K�.
  Ze zákona stanovená povinnost majitele starat se o památku.   
  Napsat dopis.       12 pro 
 - oprava místních komunikací – rozpo�et 
  parkovišt� u OÚ - 285 000,- K� nebo 355 000,- K� 
  k vodojemu Ho�enec - 265 000,- K� 
  parkovišt� u truhlárny - 373 000,- K� 
  II. �ást k pile  - 460 000,- K�  
  celkem   1 452 000,- K� 
  Možnost dvou splátek rozložených do dvou let, nebo vybrat MK. 
  Návrh: k vodojemu Ho�enec – 265 000,- K�, propust, aby nešla voda 
   Parkovišt� OÚ – 355 000,- K�   11 pro, 1 se zdržel 
 - žádost SDH Zlatá Olešnice – nutnost nákupu kompresoru v cen� cca 5 000 – 
  8 000,- K�         12 pro 
 - rozd�lení pozemku �. 796/1 a 798 Zlatá Olešnice Semilská na 4 stavební  
  parcely        12 pro 
  ( n�kolik návrh� �ešení ) 
 - od 28.8. – 31.10.2006 – by ve Zlaté Olešnici sm�rem na P�íchovice m�la  
  probíhat �áste�ná  anebo úplná uzavírka silnice z d�vod� oprav povrchu  
  vozovky. 
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10. Diskuse.          
 - pochvala pro pracovníky OÚ 
 - vyrozum�t majitele pozemku – koleno na Farské, aby si posekal pozemek
 - vy�ezat pozemek kolem parku 
 - mokrý roh domu – obchod Ho�enec 
 - st�echa u hasi�árn� – svod 
 - vy�ezat pod ve�ejným osv�tlením 
 - zna�ka k p. Zachrovi – slepá ulice 
 - ve Stanovém vytržené zna�ení cyklostezky , rozcestí na Jesenný 
 - navážka zarostlá, k Vysokému n.J. zarostlé p�íkopy 
 - dát mapu k RD Antala Staška 
 
11. Usnesení ze 7. ve�ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 
 14.8.2006 od 17,00 hodin na OÚ, �p. 172. 
 
Schvaluje: 
50. Program zasedání ZO. 
51. I. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice bere na v�domí vyhodnocení stanovisek 
 dot�ených orgán� státní správy, námitek a p�ipomínek podaných k návrhu územní 
 plánu obce Zlatá Olešnice, která jsou p�ílohou �.1 tohoto usnesení a stanovisko 
 nad�ízeného orgánu územního plánování ze dne 13.7.2006, které je p�ílohou �.2  
 tohoto usnesení a je tímto usnesením respektováno.  11 pro, 1 proti 
 
52. II. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice po projednání schvaluje Územní plán obce 
 Zlatá Olešnice.        11 pro, 1 proti 
53. III.A  Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice po projednání vymezuje závaznou �ást 
 územního plánu obce Zlatá Olešnice, která tvo�í p�ílohu �. 3 tohoto usnesení. 
 III.B   Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice vydává Obecn� závaznou vyhlášku �. 
 2/2006 o závazných �ástech Územního plánu obce Zlatá Olešnice.  
                      11 pro, 1 proti 
54. IV. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice po projednání vyhovuje námitkám podaným 
 k návrhu územního plánu obce Zlatá Olešnice Olešnice a nesouhlas�m s vy�ízením 
 námitek ke konceptu �ešení Územního plánu obce Zlatá Olešnice 

e) pana Pavla B�lonožníka, 
f) pana Josefa Duchá�ka (za�azení plochy na pp�.1101/1 v k.ú. Zlatá Olešnice 

Semilská do zastavitelných ploch), 
g) pana Radima Vedrala a paní Hany Vedralové, 
h) Severo�eské energetice, a.s., D��ín,  

 jejichž od�vodn�ní a popis je uveden v p�íloze �. 4 tohoto usnesení. 
          11 pro, 1 proti 
55. V. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice po projednání nevyhovuje námitkám podaným 
 k návrhu územního plánu obce Zlatá Olešnice a nesouhlas�m s vy�ízením námitek ke 
 konceptu �ešení Územního plánu obce Zlatá Olešnice 
 a)  paní V�ry Fo�tové, 

b)  pana Josefa Duchá�ka (za�azení plochy na pp�.1095/4 v k.ú. Zlatá Olešnice 
Semilská do zastavitelných ploch), 
c)  pana Miroslava Noska, 
d)  pana Radka Haltufa, 

 jejichž od�vodn�ní a popis je uveden v p�íloze �. 4 tohoto usnesení. 
          9 pro, 3 proti 
 
 
 
 



- 5 – 
56. VI. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice ukon�uje platnost Územní plánu sídelního 
 útvaru Zlatá Olešnice jehož závazné uspo�ádání bylo schváleno dne 13.1.1981. 
          12 pro 
57. Rozbor hospoda�ení za 1. pololetí 2006.Projednáno ve finan�ním výboru. �ást 
 p�íjmová celkem 7 370 132,29, �ást výdajová celkem 5 311 688,68, z�statek na BÚ 
 k 30.6.2006 – 1 993 816,82 K�, z�statek na odpadech k 30.6.2006 – 64 626,79 K�, 
 celkem z�statek 2 058 443,61 K�.     12 pro 
58. Zm�nu rozpo�tu, �ást p�íjmová navýšení o 607 428,- K�, celkem �ást p�íjmová 
 8 771 431,- K�, �ást výdajová navýšení o 607 428,- K�, celkem �ást výdajová 
 8 771 431,- K�. Projednáno ve finan�ním výboru.   11 pro, 1 proti 
59. Žádost o z�ízení v�cného b�emene k obecním pozemk�m �. 5 a �. 732 – umožn�ní 
 p�íjezdu k domu �p. 29 Zlatá Olešnice. Finan�ní výbor doporu�uje ke schválení. 
 Majitel nežádá údržbu tohoto pr�jezdu a hradí si veškeré náklady.   
          11 pro, 1 se zdržel 
60. Žádost o odkoupení pozemku Zlatá Olešnice Navarovská �. 116/2 – ucelení pozemk� 
 p�íslušejících k domu �p. 123. Finan�ní výbor doporu�uje ke schválení. Všechny 
 náklady spojené s prodejem, hradí kupující. Cena 60,- K�/ m2, vydat zám�r na prodej. 
          12 pro 
61. Žádost o odkoupení pozemku Zlatá Olešnice Navarovská p.p.�. 716/15, jedná se o 257 
 m2 – bude sloužit, jako p�ístupová komunikace k domu �p. 249. Finan�ní výbor 
 souhlasí s prodejem za cenu 60,- K�/ m2. Všechny náklady spojené s prodejem, hradí 
 kupující.        11 pro, 1 se zdržel 
62. P�ipojit se ke stížnosti k Ústavnímu soudu. V�c: nespravedlivé p�erozd�lování financí 
 ze státního rozpo�tu.       12 pro 
63. Opravu st�echy na RD Antala Staška ve Stanovém – rozpo�et cca 316 000,- K�. 
          12 pro 
64. Opravu místních komunikací: návrh – k vodojemu Ho�enec 265 000,- K� a parkovišt� 
 OÚ – 355 000,- K�       11 pro, 1 se zdržel 
65. Žádost SDH Zlatá Olešnice – nutnost nákupu kompresoru v cen� cca 5 000 – 8 000,- 
 K�         12 pro 
66. Rozd�lení pozemku �. 796/1 a 798 Zlatá Olešnice Semilská na 4 stavební parcely  
 ( n�kolik návrh� �ešení )      12 pro 
 
Neschvaluje: 
 
1. Žádost o odkoupení pozemku – Lhotka �ást p.p.�. 804/2 a �ást p.p.�. 804/3.  
          12 proti 
 
Na v�domí: 
 

- byt v hasi�árn� – pokra�uje se v obnov� bytu 
- obec pronajala 2 volné byty v �p. 255 
- od 28.8. – 31.10.2006 – by ve Zlaté Olešnici sm�rem na P�íchovice m�la 

probíhat �áste�ná anebo úplná uzavírka silnice z d�vod� oprav povrchu 
vozovky. 

- pochvala pro pracovníky OÚ 
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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      Ivana �erná 
 
 
 
 
 

 
  
 
   


