ZÁPIS
z 8. ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.10.2007 na OÚ
v zasedací místnosti od 19,00 hodin.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení.
Schválení programu.
Rozbor hospoda ení k 30.9.2007.
Vým na pozemku.
Spolupráce s Polskem.
Odvolání.
Odprodej ásti pozemku p.p. . 99/1 o vým e 67 m2 Stanový.
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, 1 omluven, 1
neomluven.
Zastupitelstvo obce je nadpolovi ní v tšinou hlas usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla ur ena pí. Holinová, Mgr. Kubíková, s itatelem byl ur en p. Melichar.
Ov ovatelé zápisu: pí. Žantová, pí. Vedralová
11 pro
2.

Schválení programu
1 dopl ující bod . 7 – odprodej ásti pozemku p.p. . 99/1 o vým e 67 m2 Stanový
11 pro

P išla zastupitelka Ing. Nedomlelová
3.

Rozbor hospoda ení k 30.9.2007
ást p íjmová 6 165 138,80, fin. vypo . z min. let 726 607,20, z statek na ú tu
438 980,97, ást p íjmová celkem 7 330 726,97
ást výdajová celkem 3 674 951,02, z statek na BÚ k 30.9.2007 3 655 775,95
11 pro, 1 se zdržel

4.

Vým na pozemku.
Zám r byl vyv šen na ást pozemku . 796/1 ( po odd lení p.p. . 796/5 - 84 m2 ),
proti zám ru nem l nikdo námitky.
Sm na pozemku za pozemek pana Stránského p.p. . 799/3 – 84 m2.
12 pro

5.

Spolupráce s Polskem.
Z polské strany nabídli TJ Sokolu p ísp vek do programu ke 110. výro í založení
Sokola Zlatá Olešnice.
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6.

Odvolání.
Odvolání ve v ci herního automatu ve Zlaté Olešnici „ Na Zlatém Vršku“.
Zastupitelé se v názoru neshodli – proti hernímu automatu bylo 5 a 7 se zdrželo

7.

Žádost o odprodej ásti p.p. . 99/1 o vým e 67 m2 Stanový.
Zastupitelstvo nemá námitek, proti vydání zám ru. Starostka obce se však musí
informovat na Katastrálním ú ad o nesrovnalostech ve vým e a zam ení pozemku.

8.

R zné.

-

žádost od TJ Sokol o p ísp vek ve výši 3 000,- K na cvi ební úbory pro dívky
12 pro
žádost od TJ Sokol o bezplatný pronájem sálu a p íslušenství na akci 110.
výro í založení Sokola, která se koná dne 17.11.2007
12 pro
žádost mladých hasi o úhradu pronájmu sálu v podzimních a zimních
m sících – prominutí ástky
12 pro
žádost o p ipojení odb rného místa k obecnímu vodovodu v Ho enci – pro
penzion – kuchy – doporu eno odložit
Komunitní plánování sociálních služeb – zpracování plánu soc. služeb, které
v regionu chybí a jsou pot eba. Zastupitelstvo pot ebuje více informací ke
svému vyjád ení
žádost o prohlášení za nemovitou kulturní památku - gotický navarovský most.
Myšlenka se zastupitelstvu líbí, ale bojí se , že pokud by se tak stalo, stát by na obec
p enesl finan ní zát ž na opravy.
pod kování zastupitel m od eského svazu v ela za p ísp vek na lé ení
v elstev
Inventarizace majetku
Inventární komise hlavní
p. Martinec, Ing. Nedomlelová,
pí. Žantová
Inventární komise díl í
p edseda Ing. Nedomlelová
( RD Antala Staška, hasi i, Stanový )
p. Vodse álek, p. Žanta

-

( KD, hasi i, Lhotka )

-

p edseda p. Plešinger
p. Šourek, p. Melichar

( hasi i, dílna, Zlatá Olešnice )

-

p edseda p. Martinec
p. Špidlen, pí. Josífková, p. erný

( budovy, OÚ, knihovna )

-

p edseda pí. Vedralová
p. Nosek, Mgr. Kubíková

Seznamy z inventur vrátit do 15.12.2007

11 pro, 1 se zdržel
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9.

Diskuse.
-

10.

zavolat kv li lístk m do divadla v Jablonci nad Nisou
v jednání – žádost o dotaci na p. 255 – oprava fasády domu
zám r na p íští rok – vým na p ímotop v p. 255
p íští rok se soust edit na projekty
zú astnit se projekt s Mikroregionem
Finan ní a Kontrolní výbor – kontrola ve škole na hospoda ení

dotaz zda OÚ ví o novém zákonu o dovolených
svoz odpadu od listopadu týdenní – platí pouze pro kombinovaný svoz
snížit po et brigádník pro práci u OÚ
stížnosti na špatný úklid budovy OÚ a sálu
informace – havarijní stav koupelny v p. 43
dne 30.10.2007 – kolaudace kanalizace – p ipojení 14 dom
p íští zasedání zastupitelstva od 18,00 hodin
zastávka u pošty – vysklená 2 okna
h bitov – úklid skládky
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 29.10.2007 od
19,00 hodin na OÚ.
Schvaluje:
66.
Program zasedání ZO
11 pro
67.
Rozbor hospoda ení k 30.9.2007, ást p íjmová 6 165 138,80, fin. vypo .
z min. let 726 607,20, z statek na ú tu 438 980,97, ást p íjmová celkem
7 330 726,97, ást výdajová celkem 3 674 951,02, z statek na BÚ k 30.9.2007
3 655 775,95
11 pro, 1 se zdržel
68.
Sm nu pozemku . 796/1 ( po odd lení p.p. . 796/5 – 84 m2 ) za pozemek
pana Stránského p.p. . 799/3 – 84 m2
12 pro
69.
Žádost od TJ Sokol o p ísp vek ve výši 3 000,- K na cvi ební úbory pro dívky
12 pro
70.
Žádost od TJ Sokol o bezplatný pronájem sálu a p íslušenství na akci 110.
výro í založení Sokola, která se koná dne 17.11.2007
12 pro
71.
Žádost mladých hasi o úhradu pronájmu sálu v podzimních a zimních
m sících – prominutí ástky
12 pro
72.
Inventarizaci majetku
Inventární komise hlavní
p. Martinec, Ing. Nedomlelová,
pí. Žantová
Inventární komise díl í
p edseda Ing. Nedomlelová
( RD Antala Staška, hasi i, Stanový )
p. Vodse álek, p. Žanta
( KD, hasi i, Lhotka )
p edseda p. Plešinger
p. Šourek, p. Melichar
( hasi i, dílna, Zlatá Olešnice )
p edseda p. Martinec
p. Špidlen, pí. Josífková, p. erný
( budovy, OÚ, knihovna )
p edseda pí. Vedralová
p. Nosek, Mgr. Kubíková
Seznamy z inventur vrátit do 15.12.2007
11 pro, 1 se zdržel
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Neschvaluje:
73.
11.

Odvolání ve v ci herního automatu ve Zlaté Olešnici „ Na Zlatém Vršku“
Zastupitelé se v názoru neshodli – proti hernímu automatu 5, 7 se zdrželo

Záv r.
Starostka obce pí. V ra Hovorková ukon ila jednání ZO ve 22,00 hodin.

Jaroslav Martinec
místostarosta

V ra Hovorková
starostka

ov ovatelé zápisu

Hana Žantová

Hana Vedralová

