
ZÁPIS 
z 3. ve�ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 26.3.2007 na OÚ 
v zasedací místnosti od 18,00 hodin. 
 
 
Program: 
 

1. Zahájení. 
2. Schválení programu. 
3. Rozší�ení kanaliza�ního a vodovodního �ádu. 
4. Žádost o p�ísp�vek – v�ela�i. 
5. Žádost o p�ísp�vek – TJ  Sokol – aerobik. 
6. Prodej pozemku �. 1023/2 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská. 
7. R�zné. 
8. Diskuse. 
9. Usnesení. 
10. Záv�r. 

 
P�íští Zastupitelstvo obce se bude konat od 19,00 hodin. 
 
1. Zahájení. 
Jednání zastupitelstva obce uvedla starostka obce pí. V�ra Hovorková podle zákona o obcích 
�. 128/2000 Sb. Konstatovala p�ítomnost 12 �len� zastupitelstva obce , 1 omluven – p�ijde 
pozd�ji. 
Zastupitelstvo obce je nadpolovi�ní v�tšinou hlas� usnášeníschopné. 
Zapisovatelem byla ur�ena pí. Holinová, p. Martinec, s�itatelem p. Žanta 
Ov��ovatelé zápisu: Vedralová, Plešinger    12 pro 
 
2. Schválení programu.     12 pro 
 
3. Rozší�ení kanaliza�ního a vodovodního �ádu. 
 Vypsaný grant z investi�ního fondu – 70% + 30% spoluú�ast. 
 Do 20.4.07 musí být vše odevzdané. 
 Cena celkem  cca 3 300 000,- K�. 
 Zastupitelstvo obce souhlasí s projektem na rozší�ení kanaliza�ního a vodovodního 
 �ádu.        12 pro 
 
4. Žádost o p�ísp�vek – v�ela�i. 
 Žádost o p�ísp�vek na lé�ení v�elstev proti onemocn�ní rozto�em Varroa destructor 
 v �ástce cca 3 000,- K�.  
 Zastupitelstvo obce rozhodlo  o fin. p�ísp�vku  v �ástce 1 500,- K� 
        9 pro, 2 proti, 1 se zdržel 
 
5. Žádost o p�ísp�vek – TJ Sokol – aerobik. 
 Žádost o finan�ní p�ísp�vek ve výši 2 500,- K� na úhradu poloviny �ástky dopravného 
 pro oddíl dívek aerobiku, které se zú�astnily dne 17.3.2007 sout�že v pódiových 
 vystoupeních  v Praze.    12 pro 
 
P�išla zastupitelka pí. Josífková. 
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6. Prodej pozemku �. 1023/2 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská. 
 Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku �. 1023/2 v k.ú. Zlatá Olešnice 
 Navarovská p. Nigrínovi a p. Dufkovi, který si tento pozemek rozd�lí nap�l a též se 
 pod�lí o náklady na vym��ení.   12 pro, 1 se zdržel 
 
7. R�zné: 
   - stížnost na údržbu osv�tlení ve Stanovém, stanovit nové  
    podmínky pro údržbu osv�tlení 
   - obecní velikono�ní zábava dne 7.4.2007 ,  
    nabídka pro TJ Sokol  bar + kuchy� – žádost o slevu  1 000,- K� 
    za pronájem - neodsouhlaseno,  
    po�ádajícími jsou  zastupitelé obce 
   - Spanilá krasojízda na Cyklostezce Járy Cimrmana je  
    naplánována na 9.6.2007, sou�asn� je naplánován výstup na 
    Št�pánku,“ královnu jizerskohorských rozhleden“ – výstup bude 
    v�nován p�íprav� na Altajskou expedici DJC jako poslední ze „ 
    cvi�ných výstup�“ v �R p�ed odjezdem na Altaj, ve�er bude od 
    18,00 hodin v m�stském kin� Jas Tanvald divadelní p�edstavení 
    ZÁSKOK  
   - 14.4.2007 prob�hne sb�r nebezpe�ných složek komunálního 
    odpadu ! 
   - žádost o odkoupení �ásti p.p.�. 242 v rozsahu cca 500 – 600 m2
    v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská, k zem�d�lským ú�el�m. 
    Vydat zám�r na prodej  12 pro, 1 se zdržel 

- p�íští rok se budou zvyšovat p�ísp�vky za žáky, kte�í chodí do 
škol v Tanvald� 

- žádost o p�ísp�vek na pohotovost v Tanvald�, obec Zlatá 
Olešnice v sou�asné dob� nemá finan�ní prost�edky z d�vodu 
realizace projektu na kanalizaci 

- nabídka letecké spole�nosti JAS AIR letišt� Hosín – zamítnuto 
- žádost o povolení zpevn�ní p�ístupové cesty k pozemk�m 

st.p.�.92, p.p.�. 519/1,519/4 a 519/5 v k.ú. Stanový  - 
zastupitelstvo souhlasí 

- zastupitelstvo obce se p�ipojuje k petici proti diskriminaci 
obyvatel venkova organizovanou Spolkem pro obnovu venkova 
�R     13 pro 

- �eská inspekce životního prost�edí provedla na OÚ šet�ení po 
obdržení stížnosti týkající se trhání bledulí jarních v obci Zlatá 
Olešnice – poté se muselo vyv�sit upozorn�ní na trhání bledulí 
jarních 

- informace o žádosti – p�id�lení místa správce objektu – 
odpov�d�t  

- od kv�tna jde pí. St�ížová do d�chodu - odsouhlasena odm�na 
ve výši 10 000,- K�     13 pro 
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- Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem �ásti pozemku �.1049/1 
pod zam��ovacím �íslem 1049/4 o vým��e 248 m2 za  

 60,- K�/m2 ( veškeré náklady spojené s prodejem hradí  
 kupující )       13 pro 
 

 
8. Diskuse. 
   - pouli�ní osv�tlení – posunutý �as – zm�nit 
   - 1 pracovník u obce -  hledat výpomoc  

- pingpongový st�l – odsouhlaseno vyp�j�ení do budovy u  lyž. 
vleku  

- stížnost na stav silnice k Vysokému n. J. – už bylo jednáno se 
starostou z Vysokého n. J. 

- okapy na truhlárn� – chybí 
- dát koše k zastávkám a k hlavnímu vchodu u OÚ 
- oprava schod� na koupališti – �eká se na rozpo�et 
- te�e do garáže v hasi�árn� – má na starost místostarosta 
- na škole ve Stanovém je otev�ené okno 
- jestli se do budoucna po�ítá s podchycením pramen� na 

vodojem st�ed – hydrogeolog. pr�zkum 
- vy�ešit - kam se dá p�emístit pam�tní deska ze školy ve 

Stanovém 
- po 20.4.07 se svolá prac. zastupitelstvo, kv�li smlouv� se 

správcem budovy 
- montáž plotu u koupališt� 
- dát zálohu správci budovy na hyg. prost�edky 
- 5 nedostatk� – reklamace na budovu Obecního ú�adu 
- v ned�li 1.4.2007 sch�zka s polskou delegací v restauraci 

Brokos – granty EU  
  
9. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 26.3.2007 od 
 18,00 hodin na OÚ. 
 
 Schvaluje: 
 24. Program zasedání ZO.     12 pro 
 25. Projekt na rozší�ení kanaliza�ního a vodovodního �ádu. 12 pro 
 26. Žádost o fin. p�ísp�vek pro v�ela�e ve výši 1 500,- K�.  
        9 pro, 2 proti, 1 se zdržel 
 27. Žádost o fin. p�ísp�vek na úhradu poloviny dopravného pro TJ Sokol ve výši 
  2 500,- K�       12 pro 
 P�išla zastupitelka pí. Josífková. 

28. Prodej pozemku �. 1023/2 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská p. Nigrínovi a p. 
Dufkovi, který si tento pozemek rozd�lí nap�l a též se pod�lí o náklady na 
vym��ení.       12 pro, 1 se zdržel 

29.  Vydat zám�r na prodej �ásti pozemku 242 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská .
         12 pro, 1 se zdržel 
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30. P�ipojení Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice k petici proti diskriminaci 

obyvatel venkova organizovanou Spolkem pro obnovu venkova �R. 
          13 pro 
31. Odm�nu pí. St�ížové ve výši 10 000,- K�   13 pro 
32. Prodej �ásti pozemku �.1049/1 pod  zam��ovacím �íslem 1049/4 o vým��e  
 248 m2 za  60,- K�/m2 ( veškeré náklady spojené s prodejem hradí  

kupující )        13 pro 
 

 
 
 

 
10. Záv�r. 
 Starostka obce pí. V�ra Hovorková ukon�ila jednání ZO ve 21,10 hodin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaroslav Martinec        V�ra Hovorková 
místostarosta         starostka 
 
 
 
 
     ov��ovatelé zápisu 
 
 
 
 
 
Hana Vedralová        Ji�í Plešinger 
 


