ZÁPIS
z 8. ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 25.9.2006 od 16,00 hodin
na OÚ, p. 172.
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)

Program.
Schválení programu.
ENDURO – motocyklová sout ž.
Nájemné.
Žádost o prodej ásti pozemku p.p. . 1023.
Dopravní paspart – reflexní zna ky – od 1.1.2007 ze zákona.
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.
( omluven p. Plešinger, Ing. Nedomlelová ).
Zapisovatelem byla ur ena Mgr. Peka ová, pí. Holinová
Ov ovatelé zápisu: pí. Šalšová, pí. Vedralová
10 pro
2.

Schválení programu.

3.

ENDURO – motocyklová sout ž.
Seznámení zastupitelstva s pr b hem sout že a s tratí.

4.

Nájemné.
Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu se zákonem . 107/2006 Sb., o jednostranném
zvyšování nájemného z bytu a o zm n zákona . 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve
zn ní pozd jších p edpis , zvýšit regulované nájemné takto:
1.)
byty b žné
z 12,79 K /m2
na 14,87 K /m2
2.)
byty b žné
z 15,- K /m2
na 16,76 K /m2
9 pro, 1 se zdržela

5.

Žádost o prodej ásti pozemku p.p. . 1023.
Žádost o prodej ásti p.p. . 1023 sousedící s p.p. . 597/2. Jedná se o cestu, která již
neslouží svému ú elu.
Vydat Zám r na prodej ásti pozemku p.p. . 1023.
10 pro

10 pro

Žádost o odkoupení ásti pozemku . 1049/1. Jedná se o ást pod zam ovacím íslem
1049/4 o vým e 248 m.
Vydat Zám r na prodej ásti pozemku . 1049/1.
10 pro
Vydat Zám r na sm nu pozemku p.p. . 799/3 ( 84 m2 ), za ást z p.p. . 796/1
( cca 70 m2)
10 pro

-2–
6.

Dopravní pasport – reflexní zna ky – od 1.1.2007 ze zákona.
Nutnost nového dopravního paspartu – p vodní je starý a nevyhovující.
10 pro
Jednat s Dopravním inspektorátem v Jablonci nad Nisou o retardérech ke škole.
10 pro
R zné.
Zastupitelstvo obce trvá na ástce 60,- K /m2 pro odkoupení pozemku . 116/2
ve Zlaté Olešnici Navarovská
zplnomoc uje starostku obce k podepsání souhlasného prohlášení s Lesy R,
s.p. P emyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
10 pro
kanalizace v silnici – pokud chceme p íští rok dotaci, je nutné mít p ipravený
projekt + stavební povolení
10 pro
smlouva s Libereckým krajem o dopravní obslužnosti ( cca 46 800,- K za
autobusy )
10 pro
projekt integrovaného dopravního systému Libereckého kraje – návrhy nových
jízdních ád – železnice + autobusy – koordinace spoj . Možno k nahlédnutí
na OÚ- nebo na internetu. Zastupitelé nesouhlasí. P ipomínky k projektu
v písemné form podat na OÚ do 10.10.2006
p išla zastupitelka Žantová
starostka obce pod kovala len m zastupitelstva za práci, kterou vykonali
b hem volebního období a p edala jim upomínkový dárek.

7.

8.

Diskuse.
rozparcelovány stavební parcely mezi sokolovnou a hasi árnou
vy ídit v ci ze sešitu
cesty - k p. Habovi a ke Kochánkovi

9.

Usnesení z 8. ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne
25.9.2006 od 16,00 hodin na OÚ, p. 172.

Schvaluje:
67.
68.

Program zasedání ZO.
10 pro
V souladu se zákonem . 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného
z bytu a o zm n zákona . 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších
p edpis , zvýšit regulované nájemné takto:
1.) b žné byty z 12,79 K /m2 na 14,87 K /m2
2.) b žné byty z 15,- K /m2 na 16,76 K /m2
9 pro, 1 se zdržela
69. Vydat Zám r na prodej ásti pozemku p.p. . 1023.
10 pro
70. Vydat Zám r na prodej ásti pozemku . 1049/1.
10 pro
71. Vydat Zám r na sm nu p.p. . 799/3 ( 84 m2 ), za ást p.p. . 796/1 ( cca 70 m2).
10 pro
72. Nutnost nového dopravního paspartu – p vodní je starý a nevyhovující.
10 pro
73. Jednat s Dopravním inspektorátem v Jablonci nad Nisou o retardérech ke škole.
10 pro

-374.

Zplnomocn ní starostky obce k podepsání souhlasného prohlášení s Lesy
P emyslova 1106, 501 68 Hradec Králové.
10 pro
75. P ipravit projekt na kanalizaci + stavební povolení.
10 pro
76. Smlouvu s Libereckým krajem o dopravní obslužnosti ( cca 46 800,- K za
autobusy).
10 pro

R, s.p.

Neschvaluje:
-

10.

projekt integrovaného dopravního systému Libereckého kraje – návrhy nových
jízdních ád – železnice + autobusy – koordinace spoj . Možno k nahlédnutí na
OÚ- nebo na internetu. P ipomínky k projektu v písemné form podat na OÚ do
10.10.2006.
Záv r
Starostka obce pí. V ra Hovorková ukon ila jednání ZO v 18,00 hodin.

Miroslav Nosek
místostarosta

V ra Hovorková
starostka

ov ovatelé zápisu

Jana Šalšová

Hana Vedralová

