ZÁPIS
ze 4. ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 14.5.2007 na OÚ
v zasedací místnosti od 19,00 hodin.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení.
Schválení programu.
Základní a mate ská škola.
Žádost o p ísp vek – myslivecké sdružení.
Škola Stanový – prodej.
Kanalizace – smlouva s firmou.
V cné b emeno – Povodí, KÚ silnice.
Hospoda ení obce za 1. tvrtletí.
Smlouva Sokolovna – úklid.
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. Konstatovala p ítomnost 11 len zastupitelstva obce, 2 neomluveni.
Zastupitelstvo obce je nadpolovi ní v tšinou hlas usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla ur ena pí. Holinová, pí. Vedralová, s itatelem byla ur ena
Mgr. Kubíková
Ov ovatelé zápisu: p. Melichar, pí. Josífková
11 pro
2.

Schválení programu.

11 pro

3.

Základní a mate ská škola.
Základní škola by m la mít ve školním roce 2007/2008 17 – 19 žák , Mate ská škola
vlivem migrace obyvatel a odchodu d tí do ZŠ klesne po et na 9 maximáln na 10
d tí. Z izovatel Obecní ú ad Zlatá Olešnice m že ud lit výjimku z po tu d tí až na
minim. po et d tí 9. Zárove se musí obec zavázat k doplacení náklad na mzdy
v etn povinných odvod .
Finan ní výbor doporu uje ke schválení.
P išli dva zastupitelé.
P edpokládaná pot eba fin. prost edk od OÚ na provoz MŠ na m síce 9 – 12/2007 je
41 000,- K .
13 pro

4.

Smlouva Sokolovna – úklid.
Sepsán harmonogram prací. Domovník na dohodu o prac. innosti na p l úvazku,
platová t ída 3, nebo na živnostenský list, dohoda na OÚ.

5.

Žádost o p ísp vek – myslivecké sdružení.
Žádost o fin. p ísp vek na nákup lé iva pro spárkatou zv ve výši 2 000,- K .
Finan ní výbor doporu il fin. p ísp vek ve výši 1 500,- K
13 pro

-2–
Žádost o fin. p ísp vek od TJ Sokol – oddíl aerobiku dívek na týdenní soust ed ní do
Drhlen ve výši 3 600,- K .
Finan ní výbor nedoporu il – odkládá se na další zasedání ZO
10 pro, 3 se zdrželi
6.

Škola Stanový – prodej.
Odsouhlasen zám r na prodej pozemku . 67/1 v k.ú. Stanový, který již byl schválen
na mimo ádném zasedání dne 23.4.07. Podmínkou je v cné b emeno na pam tní desku
na budov školy.
11 pro, 1 proti, 1 se zdržel
Jednat o v cném b emenu na pumpu.

7.

Kanalizace – smlouva s firmou.
Výb rová komise vybrala podle daných kritérií firmu ZIKUDA Stavitel – podpis
smlouvy.
12 pro, 1 se zdržel

8.

V cné b emeno – Povodí, KÚ silnice.
Podepsání smlouvy na v cné b emeno, povodí Labe + silnice. 12 pro, 1 se zdržel

9.

Hospoda ení obce za 1. tvrtletí.
ást p íjmová celkem 1 525 855,69, fin. vypo ádání z min. let 550 001,20, z statek na
ú tu 615 586,97, ást p íjmová celkem 2 691 443,86 K
ást výdajová celkem 1 136 003,63, z statek na BÚ k 31.3.2007 – 1 155 440,23 K
13 pro

10.

R zné.
- zplnomocn ní starostky na Valnou hromadu SVS v Teplicích dne 7.6.2007.
13 pro
- vydat Zám r na prodej ásti pozemku . 583/2 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská
13 pro

11.

Diskuse.
kolik se vyd lalo na velikono ní zábav a do eho se budou investovat utržené
peníze
Spanilá krasojízda na Cyklostezce Járy Cimrmana, která je naplánovaná na
9.6.2007 se blíží a proto je nutné provést úklid na Zikmundovce
silnice ve Stanovém, jak dopadla sch zka se zástupci SÚS a starostou
z Vysokého nad Jizerou
naplánována oprava schod na koupališti
prodej školy ve Stanovém, žádost, aby peníze z stali ve Stanovém na opravy
v obci
p emístit kontejner od truhlárny + úklid
odpadkové koše u zastávek

12.

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 14.5.2007 od
19,00 hodin na OÚ
Schvaluje:
35.
Program zasedání ZO.

11 pro

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
13.

-3P edpokládanou pot ebu fin. prost edk od OÚ na provoz MŠ na m síce 9 –
12/2007 ve výši 41 000,- K . Zárove se obec zavazuje k doplacení náklad na
mzdy v etn povinných odvod a ud luje výjimku z po tu d tí až na min.
po et d tí 9.
13 pro
Žádost o fin. p ísp vek od mysliveckého sdružení na nákup lé iva pro
spárkatou zv ve výši 1 500,- K
13 pro
Odklad žádosti o fin. p ísp vek ve výši 3 600,- K od TJ Sokol Zlatá Olešnice
pro oddíl aerobiku na soust ed ní do Drhlen
10 pro, 3 se zdrželi
Zám r na prodej pozemku . 67/1 v k.ú. Stanový, který již byl schválen na
mimo ádném zasedání dne 23.4.2007. Podmínkou je v cné b emeno na
pam tní desku na budov školy.
11 pro, 1 proti, 1 se zdržel
Podpis smlouvy s firmou Zikuda Stavitel ( na rozší ení kanal. a vodovod.
ádu) , která byla vybrána výb rovou komisí podle daných kritérií.
12 pro, 1 se zdržel
Podpis smlouvy na v cné b emeno, povodí Labe + silnice.
12 pro, 1 se zdržel
Hospoda ení obce za 1. tvrtletí, ást p íjmová celkem 1 525 855,69, fin.
vypo ádání z min. let 550 001,20, z statek na ú tu 615 586,97, ást p íjmová
celkem 2 691 443,86 K ,
ást výdajová celkem 1 136 003,63, z statek na BÚ k 31.3.2007 –
1 155 440,23 K
13 pro
Zplnomocn ní starostky obce na Valnou hromadu SVS v Teplicích dne
7.6.2007.
13 pro
Vydat Zám r na prodej ásti pozemku . 583/2 v k.ú. Zlatá Olešnice
Navarovská
13 pro

Záv r.
Starostka obce pí. V ra Hovorková ukon ila jednání ZO ve 21,15 hodin.

Jaroslav Martinec
místostarosta

V ra Hovorková
starostka

ov ovatelé zápisu

Pavel Melichar

Iva Josífková

