ZÁPIS
ze 7. ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 17.9.2007 na OÚ
v zasedací místnosti od 19,00 hodin.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení.
Schválení programu.
Polsko – jednání o spolupráci.
Zainvestování stavebních parcel.
Zm na rozpo tu obce Zlatá Olešnice.
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 omluveni.
Zastupitelstvo obce je nadpolovi ní v tšinou hlas usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla ur ena pí. Holinová, pí. Žantová, s itatelem byla ur ena Mgr. Kubíková.
Ov ovatelé zápisu: p. erný, p. Nosek
11 pro
2.

Schválení programu

11 pro

3.
Polsko – jednání o spolupráci.
Dne 24. – 26.9.2007 p ijede delegace z Polské republiky. V úterý od 17,00 hodin sch zka se
zastupiteli a zástupci spolk o jednání o mezinárodní spolupráci ( dotace z Evropských
projekt ).
Návrhy od zastupitel na spolupráci a spole né akce.
4.
Zainvestování stavebních parcel.
Zainvestování 2 stavebních parcel za sokolovnou. Letos vybudování vodovodu a kanalizace cena cca 290 000,- K
11 pro
5.
Zm na rozpo tu obce Zlatá Olešnice k 30.9.2007.
ást p íjmová navýšení o 1 770 892,- K , ást p íjmová celkem 7 524 454,20 K ,
ást výdajová navýšení o 1 770 892,- K , ást výdajová celkem 7 524 454,20 K
11 pro
6.
-

R zné.
žádost o dotaci na rok 2008 na opravu fasády p. 255
11 pro
peníze získané za prodej pozemk – dát na p ípravu projekt
dne 18.9.2007 jednání s tane ním mistrem o konání tane ních ve Zlaté Olešnici
i tane ních pro pokro ilé

7.
-

Diskuse.
koncem zá í a za átkem íjna se po ítá s ukon ením prací na stavb kanalizace
po skon ení uzavírky podkovy se autobus vrátí na p vodní trasu
ve Stanovém - pracuje se na oprav silnice
zajistit zájezd v dohledné dob do divadla

-2–
8.

upozornit majitele z p. 168, aby umožnil p ístup z obou stran na obecní cestu
p idat sv tlo za Sokolovnou , sm rem nahoru k vodojemu
upozornit ob any na zákaz volného pobíhání ps po obci
zjistit, zda je možné umístit k ídlo do RD Antala Staška
pod kování za umíst ní odpadkových koš v zastávkách
v byt p. 43 – zarostlé trubky na vodu – nutno zrekonstruovat
Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 17.9.2007 od
19,00 hodin na OÚ.
Schvaluje:
62.
Program zasedání ZO
11 pro
63.
Zainvestování 2 stavebních parcel za sokolovnou. Letos vybudování vodovodu
a kanalizace – cena cca 290 000,- K .
11 pro
64.
Zm nu rozpo tu obce k 30.9.2007, ást p íjmová navýšení o 1 770 892,- K ,
ást p íjmová celkem 7 524 454,20 K , ást výdajová navýšení o 1 770 892,K , ást výdajová celkem 7 524 454,20 K
11 pro
65.
Žádost o dotaci na rok 2008 na opravu fasády p. 255
11 pro

9.

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

Ji í erný

Miroslav Nosek

