
ZÁPIS 
z 2. ve�ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 26.2.2007 na OÚ 
v zasedací místnosti od 18,00 hodin. 
 
 
 
Program: 
 

1. Zahájení. 
2. Schválení programu. 
3. Rallye Bohemia. 
4. Žádost o prodloužení pronájmu obchodu v Ho�enci. 
5. Hospoda�ení obce na rok 2006. 
6. Žádost o dotaci na dopravní zna�ení a RD A. Staška. 
7. Žádost o dotaci na pojízdnou prodejnu ve Stanovém. 
8. Ve�ejnoprávní smlouva o p�estupcích s MÚ V. Hamry. 
9. Hospoda�ení školy za rok 2006. 
10. R�zné. 
11. Diskuse. 
12. Usnesení. 
13. Záv�r. 

 
 
1. Zahájení. 
 Jednání zastupitelstva obce uvedla starostka obce pí. V�ra Hovorková podle zákona o 
 obcích �. 128/2000 Sb. Konstatovala p�ítomnost 11 �len� zastupitelstva  obce, 2 
 omluveni – p�ijdou pozd�ji. 
 Zastupitelstvo obce je nadpolovi�ní v�tšinou hlas� usnášeníschopné. 
 Zapisovatelem byla ur�ena pí. Holinová, Ing. Nedomlelová, s�itatelem p. Nosek 
 Ov��ovatelé zápisu: Mgr. Kubíková, p. �erný    11 pro 
 Hosté z Rallye Bohemia. 
 
2. Schválení programu.      11 pro 
 
 P�išel zastupitel p. Melichar. 
 
3. Rallye Bohemia. 
 Termín 14,15,16.6.2007. 
 Revokace usnesení �. 24 ze dne 18.12.2006. 
 P. Pavlát z vedení Rallye Bohemia zmapuje terén s místostarostou obce a 1 �lenem 
 zastupitelstva. P�islíbena oprava nebo nový povrch silnic. Pokusí se za�adit i silnici ve 
 Stanovém. Smlouvu p�edají do konce b�ezna. Kauce od Rallye Bohemia v �ástce  
 100 000,- K�. Zastupitelstvo za t�chto podmínek souhlasí s pr�jezdem.  
        8 pro, 3 proti, 1 se zdržel 
 
 
4. Žádost o prodloužení pronájmu obchodu v Ho�enci. 
 Seznámení s dopisem – prodloužení nájemní smlouvy o 3 roky. 
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5. Hospoda�ení obce na rok 2006. 
 Projednáno ve Finan�ním výboru. 
 �ást p�íjmová celkem 10 340 270,68 K�,  
 �ást výdajová celkem 9 174 682,51 K�, 
 z�statek na BÚ k 31.12.2006 1 163 929,32 K�, 
 z�statek na odpadech k 31.12.2006     1 658,85 K�, 
 celkem z�statek   1 165 588,17 K�     12 pro 
 
 Aktiva  k 31.12.2006       97 011 374,79, 
 Pasiva k 31.12.2006      97 011 374,79    12 pro 
 
6. Hospoda�ení školy za rok 2006. 
 Projednáno ve Finan�ním výboru. 
 p�íjmy celkem  2 640 400,10 K�,   
 výdaje celkem  2 450 258,70 K�, 
 z�statek na BÚ 190 141,40 K�     12 pro 
 
7. Žádost o dotaci na pojízdnou prodejnu ve Stanovém 
 Odsouhlasen finan�ní p�ísp�vek ve výši 10 000,- K�  12 pro 
 
8. Žádost o dotaci na dopravní zna�ení a RD A. Staška 
          12 pro 
 Dne 13.2.2007 bylo provedeno místní šet�ení a kontrola dopravního zna�ení a za�ízení 
 na místních komunikacích ve Zlaté Olešnici – musí být vým�na za reflexní zna�ení. 
 Zatím nabídka od jedné firmy na dopravní zna�ení , ješt� zvažovat i další. 
 Doporu�eno na obou vjezdech do farské cesty instalovat DZ IP 22  a zna�ku  
 „ Pozor  d�ti“  
 
P�išla zastupitelka pí. Josífková. 
 
9. Ve�ejnoprávní smlouva o p�estupcích s MÚ V. Hamry. 
 Zastupitelstvo souhlasí s obnovením ve�ejnoprávní smlouvy na úseku p�estupkového  
 �ízení mezi obecním ú�adem ve Zlaté Olešnici a M�stským ú�adem ve Velkých 
 Hamrech.        13 pro 
 
10. R�zné. 
 - vým�na  pozemku �. 796/1 u Sokolovny za pozemek p. Stránského  
  p.�. 799/3, 
  Vydat Zám�r na vým�nu  pozemku    13 pro 
 - hotová studie na rozd�lení pozemk� u hasi�árny , 3 pozemky vým�ra cca 1300 
  - 1500 m2 
  Vybudování cesty vodovodu a kanalizace pro tyto pozemky bude cca p�l 
  milionu K�. ( další dva zájemci o parcely ) 
 - zastupitelstvo odsouhlasilo prodej obecního auta za cenu 30 000,- K� 
          13 pro 
 - žádost o p�ísp�vek �len� dobrovolných hasi�� na zdravotní školení v �ástce 
  6 400,- K� 
  návrh místostarosty – zaplatit 800,- K� student�m 
  návrh starostky – zaplatit �lenovi výjezdové jednotky 
  návrh zastupitel� neposkytnout žádný p�ísp�vek 10 pro, 1 se zdržel, 2 proti 
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 - zvednout p�íjmovou pokladnu obce na 40 000,- K�  13 pro 
 - žádost od TJ Sokol o bezplatný pronájem místnosti jídelny a kuchyn� v budov� 
  �p. 172 za ú�elem po�ádání Valné hromady dne 2.3.2007. 
  Zastupitelstvo obce se rozhodlo, že pro všechny místní spolky 1 x za rok na 
  výro�ní valnou hromadu umožní bezplatný pronájem, platí pouze pro jídelnu a 
  kuchy�        13 pro 
 - informace o besed� ohledn� jízdních �ád� -  prob�hne v pr�b�hu b�ezna.  
  Spušt�ní optimalizovaných jízdních �ád� se odkládá na 9.12.2007 
 - prodej pozemku p.p.�. 1023/2 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská p. Dufkovi  
  o vým��e 135 m2 za 60,- K�/ m2     13 pro 
 - Na�ízení vlády o možnosti zvýšení odm�n zastupitelstvu o 5%                                          
         1 pro, 3 proti, 9 se zdrželo 
 - Na�ízení vlády o možnosti zvýšení platu o 5% místostarostovi 
         4 pro, 1 proti, 8 se zdrželo 
  
11. Diskuse.  
 -  židle na sále v hrozném stavu – dát reklamaci 
 - ud�lat do p�íštího zastupitelstva tabulku – na zapsání finan�ních p�ísp�vk� 
  spolk�m  
 - sv�tlo u kostela – nelze provést, sv�tlo na cestu p�ed OÚ, sv�tla ve Stanovém 
 - zhasínání sv�tel p�i páte�ním florballu 
 - p�ipomínka, že zakoupené florballové branky jsou malé 
 - dopravní zna�ení ke škole – zespoda zákaz vjezdu a ze shora pr�jezd zakázán 
 - sv�tlo u roubenek , požádat je o jiný sklon – osl�uje �idi�e i chodce 
 - silnice ve Stanovém od bytovky k ru�i�kám – v hrozném stavu – zkusit se 
  domluvit se starostou z Vysokého nad Jizerou o oprav� 
 - prostor u �isti�ky v hrozném stavu po pluhování 
 - vým�na zna�ek + instalace zrcadla u objektu TJ Spartak Mod�any – Správa a 
  údržba silnic 
 - rekonstrukce šaten u VPN – p. Prou�il má zaslat nákres 
 - pro�ez zarostlých zna�ek a p�íkop� ve Stanovém 
 - pod Pavlouskovými vytéká voda na silnici 
 
12. Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 26.2.2007 od 
 18,00 hodin na OÚ. 
 
 Schvaluje: 

8. Program zasedání ZO. 
 9. Kauci od Rallye Bohemia v �ástce 100 000,- K�. Smlouvu p�edají do konce 
  b�ezna. P�islíbena oprava nebo nový povrch silnic. Zastupitelstvo za t�chto 
  podmínek souhlasí s pr�jezdem.   8 pro, 3 proti, 1 se zdržel 
10. Hospoda�ení obce na rok 2006, projednáno ve Finan�ním výboru. 
  �ást p�íjmová celkem 10 340 270,68 K�, �ást výdajová celkem 9 174 682,51 
  K�, z�statek na BÚ k 31.12.2006     1 163 929,32 K�, z�statek na odpadech 
  k 31.12.2006    1 658,85 K�, celkem z�statek 1 165 588,17 K� 12 pro 
11. Aktiva k 31.12.2006    97 011 374,79, pasiva k 31.12.2006   97 011 374,79
           12 pro 
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  12. Hospoda�ení školy za rok 2006, projednáno ve Finan�ním výboru. P�íjmy 
  celkem 2 640 400,10 K�, výdaje celkem 2 450 258,70 K�, z�statek na BÚ 
  190 141,40 K�       12 pro 
 13. Finan�ní p�ísp�vek ve výši 10 000,- K� na pojízdnou prodejnu ve Stanovém. 
           12 pro 
 14. Žádost o dotaci na dopravní zna�ení a RD A. Staška.  12 pro 
 15. Obnovení ve�ejnoprávní smlouvy na úseku p�estupkového �ízení mezi  
  Obecním ú�adem ve Zlaté Olešnici a M�stským ú�adem ve Velkých Hamrech. 
           13 pro 
 16. Vydat Zám�r na vým�nu  pozemku p.p.�. 796/1 u Sokolovny za  
  p.p.�. 799/3        13 pro 
 17. Prodej obecního auta za cenu 30 000,- K�.    13 pro 
 18. Zvednout p�íjmovou pokladnu obce na 40 000,- K�.  13 pro 
 19. Žádost od TJ Sokol o bezplatný pronájem místnosti jídelny a kuchyn�  
  v budov� �p. 172 za ú�elem po�ádání Valné hromady dne 2.3.2007. 
  Bezplatný pronájem 1 x za rok pro místní spolky na výro�ní valnou hromadu, 
  platí pouze pro jídelnu a kuchy�.      13 pro 
 20. Neposkytnout  žádný p�ísp�vek �len�m dobrovolných hasi�� na zdravotní 
  školení v �ástce 6 400,- K�    10 pro, 1 se zdržel, 2 proti 
 21. Prodej pozemku p.p.�. 1023/2 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská p. Dufkovi  
  o vým��e 135 m2 za 60,- K�/ m2      13 pro 
 22. Na�ízení vlády o možnosti zvýšení odm�n zastupitelstvu o 5%                                          
         1 pro, 3 proti, 9 se zdrželo 
 23. Na�ízení vlády o možnosti zvýšení platu o 5% místostarostovi 
         4 pro, 1 proti, 8 se zdrželo 
  
 Ukládá: 
 
  - židle na sále v hrozném stavu – dát reklamaci 
 - ud�lat do p�íštího zastupitelstva tabulku – na zapsání finan�ních p�ísp�vk� 
  spolk�m  
 - sv�tlo u roubenek , požádat je o jiný sklon – osl�uje �idi�e i chodce 
 - silnice ve Stanovém od bytovky k ru�i�kám – v hrozném stavu – zkusit se 
  domluvit se starostou z Vysokého nad Jizerou o oprav� 
 
 
13. Záv�r. 
 Starostka obce pí. V�ra Hovorková ukon�ila jednání ZO ve 21,15 hodin. 
 
 
 
Jaroslav Martinec        V�ra Hovorková 
místostarosta         starostka 
 
 
     ov��ovatelé zápisu 
 
 
Mgr. Marcela Kubíková       Ji�í �erný 
 



 
 
 
 


