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1. O obci

a. Znak a vlajka

b. Historie obce
Zlatá Olešnice se rozkládá na stranách podél potoka Zlatník. V potoce se kdysi dávno rýžovalo zlato,
jeho b ehy jsou lemovány olšemi a práv od toho je odvozen název obce. Horní ást obce spadá do
chrán né oblasti Jizerských hor, nejvyšší je zde kopec Javorník, dosahující nadmo ské výšky 826
metr . Rozloha katastru je 1.595 hektar .
První zmínky o obci jsou z r. 1033, kdy podle n kterých zpráv byl vybudován první k es anský
kostelík. Sv d í o tom zachovalý protokol, sepsaný p i komisionelním šet ení o jeho stavu, ze dne 13.
4. 1776. Domn nku potvrzuje však ješt jiný nález. P i bourání staré budovy se nalezl na levé stran
malého oltá e mocný trám s vyrytým letopo tem ímskými íslicemi MXXXIII. Historické záznamy o
n m mluví v roce 1384.
Mlhavá pov st vypráví, že sv. Cyril a Metod j, krá ejíce kdysi po stezce, která vedla od Semil p es
Bozkov, Stanov, po levém b ehu Zlatníka k Bílé skále, Buchštejnu a dále p es hranice, založili náš
kostelík (starou stezku lze dosud podle zar stajících úvoz sledovati). Tato pov st je spíše ve
spojitosti se jménem mnich Cyriak , kterým snad kdysi náleželo po í í eky Kamenice. Na dnešní
"Michovce", správn Mnichovce, stával prý jejich klášter. Dnes na míst kostelíka stojí ímskokatolický
kostel sv. Martina, chrán ná památka barokní architektury, která je dominantou obce. V roce 1775
byla blízko kostela vystav na první škola.
Obec náležela k panství navarovskému a osudy vesni ky v minulých dobách souvisí s d jinami hradu
Navarov. Obživou obyvatel bylo d íve p evážn zem d lství, teprve pozd ji s rozvojem pr myslu
textilního a sklá ského za ali lidé docházet za prací do okolních obcí.
V sou asné dob pat í ke Zlaté Olešnici osada Stanový s rodným domem spisovatele Antala Staška,
dále osada Lhotka a Navarov. V Navarov se nachází z ícenina hradu Navarov a záme ek - nyní
penzion.

c. Katastr obce
Zdroj

SÚ, 22. 8. 2011

Rozloha katastru obce: 1.594 ha
Po et katastrálních území: 4
Názvy katastrálních území: Zlatá Olešnice, Lhotka, Stanový, Návarov
Nadmo ská výška: 535 m. n. m.
GPS Loc: 50°42'33.222"N, 15°21'11.937"E /obecní ú ad/
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P ehled druh pozemk v katastru obce:
Druhy pozemk

Celková vým ra pozemku (ha)
Orná p da (ha)
Chmelnice (ha)
Vinice (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
Zem d lská p da (ha)
Lesní p da (ha)
Vodní plochy (ha)
Zastav né plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)

1 594
333
48
3
381
765
688
9
14
118

d. Obyvatelstvo
Zdroj

SÚ, 22. 8. 2011

Trvale žijících obyvatel (k 1. 1. 2011): 513
Z toho: 258 muž / 255 žen
Pr m rný v k: 41,6 (muži 39,9; ženy 43,3)
Po et obyvatel ve v ku 0 - 14 let celkem: 65 (z toho muži 34, ženy 31)
Po et obyvatel ve v ku 15 - 64 let celkem: 367 (z toho muži 189, ženy 178)
Po et obyvatel ve v ku 65 a více let celkem: 81 (z toho muži 35, ženy 46)
K 31. 12. 2010 bylo v naší obci hlášeno k trvalému pobytu 513 obyvatel. Od roku 1971 (711 obyvatel)
došlo v naší obci k poklesu o 198 obyvatel. V posledních deseti letech se v naší obci pr m rn ro n
narodily 4 d ti, zem elo 6 osob, p ist hovalo se 17 osob a stejný po et se zárove vyst hoval. Obec
tedy zaznamenávala negativní celkový p ír stek po tu obyvatel.
Po et trvale žijících obyvatel (1971 - 2010)
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e. Ostatní statistické údaje
Zdroj

SÚ, 22. 8. 2011.

Hospodá ská
innost

Po et podnikatelských subjekt celkem
podle p evažující Zem d lství, lesnictví, rybolov
innosti
Pr mysl
Stavebnictví
Doprava a spoje
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a
spot ebního zboží a pohostinství
Ostatní obchodní služby
Ve ejná správa, obrana, povinné sociální pojišt ní
Školství a zdravotnictví
Ostatní ve ejné, sociální a osobní služby
Státní organizace
podle právní
formy
Akciové spole nosti
Obchodní spole nosti
Družstevní organizace
Pen žní organizace - po et subjekt
Živnostníci
Samostatn hospoda ící rolníci
Svobodná povolání
Zem d lští podnikatelé
Ostatní právní formy

145
14
21
24
8
37
18
4
3
13
1
10
1
110
2
8
12

Kultura

Ve ejná knihovna v . pobo ek
Kulturní za ízení ostatní
Sakrální stavba
H bitov

3
1
1
1

Sport

Koupališt a bazény
T locvi ny (v . školních)
Ostatní za ízení pro t lovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)

1
2
2

f. Rozpo tové a p ísp vkové organizace obce
Mate ská škola: 1
Základní škola - nižší stupe (1 - 4. ro ník): 1
Základní kámen sou asné školní budovy byl položen 12. ervence 1893. Nákladem 23.500 zlatých
byla postavena za 14 m síc a slavnostn otev ena 16. zá í 1894. Ve t ech t ídách se vyu ovalo 179
žák . V roce 1961 byla zredukována na jednot ídní školu a v témže roce byla otev ena i mate ská
škola a školní jídelna. Poslední velká rekonstrukce za více než 2 miliony korun prob hla v roce 2004.
Nov byla vybudována všechna sociální za ízení, úklidová místnost, zázemí pro zam stnance. Školní
kuchyn byla vybavena podle hygienických požadavk . Všechny prostory, které slouží d tem, byly
vybaveny novým nábytkem a dalším pot ebným vybavením. D ti a zam stnanci mají k dispozici 9
po íta , z toho je 7 p ipojeno na internet. Škola nemá odpovídající t locvi nu, využívá místní
sokolovnu. Od 1. 1. 2003 je škola samostatným právním subjektem, p ísp vkovou organizací, která
má tyto sou ásti: základní školu, mate skou školu, školní družinu a školní jídelnu.
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g. Kulturní památky v katastru obce
Seznam kulturních památek v katastru obce k 15. 9. 2011 (Zdroj: Ministerstvo kultury)
íslo rejst íku

Sídelní útvar

ást obce

32190 / 5-115

Zlatá Olešnice

Zlatá Olešnice

22683 / 5-110

Zlatá Olešnice

Zlatá Olešnice

16851 / 5-111

Zlatá Olešnice

Zlatá Olešnice

24645 / 5-4807

Stanový

Stanový

28461 / 5-114

Stanový

Stanový

32872 / 5-113

Stanový

Stanový

31759 / 5-112

Stanový

Stanový

40110 / 5-5047

Lhotka

Navarov

Památka
hrad
Navarov,
z ícenina
kostel sv.
Martina
sousoší
Piety
socha sv.
Anny
sousoší
Nejsv t jší
Trojice
venkovská
usedlost
venkovská
usedlost
Antala
Staška
zámek
Navarov s
parkem, s
omezením:
bez budovy
p. 10

íslo popisné

Ulice, nám stí,
umíst ní

p ed . p. 170

u . 54
. p. 44
. p. 46

. p. 1

h. Spolky a sdružení fungující v obci
Sbor dobrovolných hasi - sbor disponuje dv ma vozy: cisternová automobilová st íka ka Liaz
(CAS 25 - Š706) a dopravní automobil Avia (DA12 A30). Je již n kolik let každoro ním organizátorem
letního tábora pro d ti. Dále pat í mezi tradi ní po adatele zábav v obci. Starostkou hasi je
Miloslava Martincová.
Sokol Zlatá Olešnice - je mimo jiné provozovatelem lyža ského vleku TLV - POMA (délka vleku 500
m, p evýšení sjezdovky 145 m). Sjezdovky byly 20 let upravovány rolbou LAVINA, po átkem roku
2006 byla po ízena nová rolba s frézou - Bombardier. V p ípad p íznivých sn hových podmínek je
provozní doba p edevším o víkendech, b hem prázdnin každý den. Sokol taktéž každoro ním
po adatelem zábav. Starostou je Miroslav Nosek.
Aerobic Team Zlatá Olešnice – juniorský i ženský tým se pravideln ú astní Wellness závod a
vystupuje na spole enských akcích. Oba týmy trénují pod vedením Bc. Terezy Kubíkové.
eský svaz v ela , o. s., základní organizace Zlatá Olešnice – organizace byla založená 11. B ezna
1951. Základní organizace má nyní 24 len a registruje cca 230 v elstev. Hlavní práce v ela pro
udržení v elstev se soust e uje na prevenci a lé ení rozto e varroa destructor, který bez pe livého,
soustavného lé ení hubí celá v elstva. P edsedou v ela je Stanislav Šída.
Honební spole enstvo Zlatá Olešnice – mimo jiné po adatel zábavy Poslední le .
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i. Bytový fond obce
Nemovitosti s bytovými jednotkami, jejichž vykonavatelem vlastnického práva je Obec Zlatá Olešnice,
Zlatá Olešnice 172, 468 47.
ást obce
Zlatá Olešnice,
Navarovská
Zlatá Olešnice,
Navarovská
Zlatá Olešnice,
Semilská

íslo popisné
43
31
196

Lokální popis

Zp sob využití

Budova s bývalým
obchodem
Budova u Údolí

Objekt k bydlení

Po et bytových
jednotek
2

Objekt k bydlení

1

Objekt ob anské
vybavenosti

3

Objekt ob anské
vybavenosti

3

Objekt k bydlení

8

Objekt ob anské
vybavenosti
Objekt ob anské
vybavenosti
Stavba
technického
vybavení
Objekt k bydlení

1

Zlatá Olešnice,
Navarovská

195

Zlatá Olešnice,
Semilská
Zlatá Olešnice,
Navarovská
Zlatá Olešnice,
Semilská
Zlatá Olešnice,
Semilská

255

Budova
s pobo kou
eské pošty
Budova
s obchodem u
Údolí
Bytový d m

34

Budova ZŠ, MŠ

172

Obecní ú ad,
Sokolovna
Hasi ská
zbrojnice

Zlatá Olešnice,
Navarovská
Zlatá Olešnice,
Navarovská
Lhotka

69

242

243
46

Budova
s truhlárnou
Budova s
obchodem
Sokolovna

Objekt ob anské
vybavenosti
Objekt ob anské
vybavenosti

1
2
1
1
1

Celkem nemovitostí s bytovými jednotkami ve vlastnictví obce: 11
Celkový po et bytových jednotek ve vlastnictví obce: 24
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2. Rozvojové oblasti, hlavní cíle a aktivity
Rozvojové oblasti, hlavní cíle a aktivity jsou dlouholetou vizí, která p esahuje jedno volební období.
Vedení obce a zastupitelé si klade za cíl pracovat na p íprav k jejich uskute n ní a na realizaci t ch,
které umožní rozpo et obce podpo ený p ípadnými dotacemi ze státních a evropských fond .
Rozvojová oblast
1. Podnikání a bydlení

2. Vzd lávání a sociální
oblast

Hlavní cíle
Nabídnout kvalitní bydlení
v obecních nemovitostech.
Podporovat soukromou
výstavbu k trvalému bydlení,
živnostníky a zem d lské
podnikatele registrované v obci.
Zlepšovat vybavení školy a
podporovat mimoškolní aktivity.
Dále podporovat vzd lávací
aktivity pro dosp lé a seniory.

3. Kultura, sport a volný as

Zlepšit stav kulturních památek
v katastru obce. Rozvoj prostor
pro innost spolk a sdružení.
Snažit se udržet spolky a
sdružení fungující v obci a
podporovat smysluplné
volno asové aktivity ostatních
neoficiálních seskupení i
jednotlivc . Podporovat innost
knihovny.

4. Ve ejná infrastruktura a
doprava

Zajistit dobrý stav dopravní
(autobusové spojení), technické
infrastruktury obce (ve ejné
osv tlení, kanalizace, vodovod,
istírna odpadních vod, odvoz
odpadu, dopravní zna ení) a
ob anské vybavenosti
(zastávky, obchody, služby).

5. Životní prost edí

Podporovat aktivity vedoucí
k údržb krajiny a ve ejné
zelen , aktivity na zlepšení
životního prost edí v obci.

6. Vedení obce a zapojení
ob an

Efektivní a kvalitní správa obce,
vst ícný p ístup k ob an m,
podpora zájmu ob an o d ní
v obci a okolí. Spolupráce
s obcemi v rámci mikroregionu
Tanvaldsko a p eshrani ní
spolupráce. Zlepšit propagaci
obce.

Aktivity
1.1. Rekonstrukce obecních
budov s bytovými jednotkami.
1.2. Výstavba dvou bytových
jednotek v . p. 196.
1.3. Nový Územní plán
2.1. Zlepšení vytáp ní budovy
ZŠ a MŠ.
2.2. Výuka angli tiny pro d ti a
dosp lé.
2.3. Zvýšení po íta ové
gramotnosti dosp lých a
senior .
3.1. Zlepšení stavu kulturních
památek.
3.2. Zlepšení vzhledu Zvoni ky
u školy.
3.3. Dráha pro tréninky SDH
Zlatá Olešnice.
3.4. Rekonstrukce šaten v
areálu ve ejné požární nádrže.
3.5. Inovace hasi ské techniky,
výzbroje a výstroje.
4.1. Rekonstrukce vodovodu ve
Lhotce.
4.2. Zlepšení stavu
autobusových zastávek.
4.3. Zlepšení stavu obecních
cest v intravilánu a extravilánu
obce.
4.4. Zpevn ní povrchu
parkovišt p ed Sokolovnou.
4.5. Sb rné místo pro zp tný
odb r elektro za ízení a
použitých sv telných zdroj .
4.6. Dopravní pasport a projekt
svislého dopravního zna ení v
obci.
5.1. Odstran ní nadm rného
zalesn ní v intravilánu obce.
5.2. Instalace environmentáln
p íznivých zdroj tepla
v obecních budovách.
5.3. D tské h išt .
6.1. Zvýšení informovanosti
obyvatel obce.
6.2. Zlepšení propagace obce
(zpravodaj, pohlednice, vztahy
s médii).
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3. Seznam aktivit
4.
Seznam aktivit zahrnuje všechny aktivity v rámci hlavních cíl Rozvojového plánu obce.
Na uskute n ní všech by bylo zapot ebí cca 61 mil. K . Jak je již uvedené v bod 2., tak
se jedná o dlouhodobý plán p esahující jedno volební období. V seznamu aktivit musí být
uveden odhad výše náklad , úvaha o zp sobu finan ního zajišt ní a postupu realizace.
D vodem je to, že Rozvojový plán bývá sou ástí dokument p edkládaných p i
žádostech o dotace.
íslo
aktivity

Aktivita

Popis

Odhad náklad

1.1.

Rekonstrukce
obecních budov

15 – 20 mil. K

1.2.

Výstavba dvou
bytových
jednotek v . p.
196.

1.3.

Nový Územní
plán

Oprava st ech
obecních budov
s bytovými
jednotkami.
Snížení
energetické
náro nosti budov
– zateplení a
instalace nových
oken.
Z nebytových
prostor d íve
pronajatých spol.
Hyperstavebniny
vytvo it 2 bytové
jednotky o
velikosti 1 + 1
(p íprava pro
kuchy skou
linku, napojení
na sít , p í ky).
Od roku 2015
musí platit nový
Územní plán,
jehož p íprava
musí být
zahájena již
v roce 2012.

2.1.

Zlepšení
vytáp ní budovy
ZŠ a MŠ.

Instalace
efektivního
tepelného zdroje
a nových
rozvod tepla.

600 tis. K

2.2.

Výuka angli tiny
pro d ti a
dosp lé.
Zvýšení

Poskytnutí
prostor k výuce
zdarma.
Poskytnutí

10 tis. K ro n

2.3.

250 tis. K

500 tis. K

12 tis. K

Úvaha o
zp sobu
finan ního
zajišt ní
Menší ást
náklad
z rozpo tu
obce, v tší
ást náklad
erpána ze
státních i
evropských
dotací (MMR,
OPŽP).
Rozpo et
obce.

Postup realizace

Menší ást
náklad
z rozpo tu
obce, v tší
ást náklad
erpána
z dotací
(z ejm
z Libereckého
kraje).
Menší ást
náklad
z rozpo tu
obce, v tší
ást náklad
erpána ze
státních i
evropských
dotací (MMR,
OPŽP).
Rozpo et
obce.

Kontakt odboru
územního
plánování
v Tanvald .
P íprava ÚP
2012 - 2014. ÚP
hotový do konce
2014.

Aktivita již
probíhá.

Rozpo et

Projednání

Nastavení priorit
podle závažnosti
situace.
Energetický
audit budov a
projekt. Žádost o
dotaci.
Realizace
projektu.
P íprava
projektu a
rozpo tu.
Realizace
projektu.

Zpracování
projektu. Žádost
o dotaci.
Realizace
projektu.
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po íta ové
gramotnosti
dosp lých a
senior .

prostor a
po íta k výuce
zdarma. Náklady
na školitele –
letní studentská
brigáda.

obce.

3.1.

Zlepšení stavu
kulturních
památek.

Oprava Sousoší
Piety, postupná
oprava kostela
sv. Martina.

Rozpo et bude
stanoven na
základ
posouzení
Odborem
rozvoje a KV,
Tanvald.

3.2.

Zlepšení vzhledu
Zvoni ky u školy.

Oprava Zvoni ky
a zlepšení
vzhledu jejího
okolí.

Rozpo et bude
stanoven na
základ
posouzení
Odborem
rozvoje a KV,
Tanvald.

3.3.

Dráha pro
tréninky SDH
Zlatá Olešnice.

Stavba rovné
zpevn né dráhy
pro tréninky SDH
Zlatá Olešnice.

500 tis. K

3.4.

Rekonstrukce
šaten v areálu
ve ejné požární
nádrže.

Rekonstrukce
stavebních ástí
objektu –
obvodové zdi,
wc, šatny, sklad.

1,2 mil. K

3.5.

Inovace hasi ské
techniky,

Pr b žná
inovace techniky

6 mil. K

Oprava
Sousoší Piety
z menší ásti
z rozpo tu
obce a z v tší
ásti formou
dotace (Min.
Kultury).
Kostel je
majetkem
církve, obec
se bude snažit
najít cestu,
jak opravu
spole n
realizovat –
rozpo et
církve, obce
plus dotace.
Oprava
z menší ásti
z rozpo tu
obce a z v tší
ásti formou
dotace (Min.
Kultury).
Menší ást
náklad
z rozpo tu
obce, v tší
ást náklad
erpána ze
státních i
evropských
dotací (MMR,
Euroregion
Nisa).
Menší ást
náklad
z rozpo tu
obce, v tší
ást náklad
erpána ze
státních i
evropských
dotací (MMR,
Euroregion
Nisa).
Menší ást
náklad

prostor
s editelkou ZŠ.
Zajišt ní
školitele.
Stanovení
termínu.
Realizace
projektu.
Kontakt
odd lení
památkové
pé e. P íprava
projektu opravy
sousoší a
požádání o
dotaci.
Realizace
projektu.
Vyjednávání o
oprav kostela
s Biskupstvím
v Litom icích.

Kontakt
odd lení
památkové
pé e. P íprava
projektu a
požádání o
dotaci.
Realizace
projektu.
Výb r lokality
pro umíst ní
dráhy. P íprava
projektu a
požádání o
dotaci.
Realizace
projektu.

P íprava
projektu a
požádání o
dotaci.
Realizace
projektu.

P íprava
projektu a
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výzbroje a
výstroje.

(nap . po ízení
nového
hasi ského
vozidla), výzbroje
a výstroje SDH
Zlatá Olešnice.

4.1.

Rekonstrukce
vodovodu ve
Lhotce.

4.2.

Zlepšení stavu
autobusových
zastávek.

Celková
rekonstrukce
vodovodu v obci
Zlatá Olešnice –
Lhotka v k. ú.
Lhotka byl
p ipraven v srpnu
2010. Vodovod
Lhotka byl
zbudován v 50.
letech minulého
století, je starý
cca 60 let a
podle
dostupných
údaj je na
hranici životnosti.
Oprava
stávajících
zastávek a
zlepšení vzhledu
jejich okolí.

4.3.

Zlepšení stavu
obecních cest
v intravilánu a
extravilánu obce.

Oprava 3 cest
(Chudkovi,
Jelínkovi,
Pavlousek).
Zpevn ní
vedlejší
komunikace
k dom m . p.
48, 52, 53, 55,
54 a 241 a k
vodojemu.
Oprava 3 cest
(Jehli ka,
Siudová, Krafek).

Rozpo et
projektu byl
spo ítán na
cca 5,5 mil. K .

10 - 15 tis. K
nákup
materiálu

80 tis. K

500 tis. K
600 tis. K

z rozpo tu
obce, v tší
ást náklad
erpána ze
státních i
evropských
dotací.
Finan ní
prost edky
erpat
z dota ní
výzvy na
projekty tohoto
typu, která má
být vypsána
na podzim
2011. Menší
ást náklad
z rozpo tu
obce, v tší
ást náklad
z dotace.

požádání o
dotaci.
Realizace
projektu.

Rozpo et
obce.

Realizace
v rámci pln ní
pracovních
povinností
zam stnanc
techn. správy.
Nákup
materiálu.
První 3 cesty již
opraveny.
P íprava
projektu a
požádání o
dotaci na cestu
k vyjmenovaným
ísl m
popisným.
Realizace
projektu.
Další 3 cesty
budou
realizovány
2012.
P íprava
projektu a
požádání o
dotaci.
Realizace
projektu.

Rozpo et
obce a dotace
z Programu
obnovy
venkova,
program . 17,
titul . DT 4 –
oprava a
výstavba
místních
komunikací.

150 tis. K

4.4.

Zpevn ní
povrchu
parkovišt p ed
Sokolovnou.

Vyasfaltování
plochy parkovišt
p ed
Sokolovnou.

1,8 mil. K

4.5.

Sb rné místo pro
zp tný
odb r elektro
za ízení a

Vytvo ení
sb rného místa
na obecním
pozemku.

0K

Menší ást
náklad
z rozpo tu
obce, v tší
ást náklad
erpána ze
státních i
evropských
dotací.
Rozpo et
obce.

Projekt je
v souladu
s územním
plánem obce a
na stavbu již
bylo vydáno
územní
rozhodnutí dne
4. 10. 2010,
které nabylo
právní moci dne
5. 11. 2010.
Podání žádosti o
dotaci.
Realizace
projektu.

Místo již je
smluvn
provozováno ve
spolupráci s
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použitých
sv telných
zdroj .
4.6.

Dopravní pasport
a projekt
svislého
dopravního
zna ení v obci.

5.1.

Odstran ní
nadm rného
zalesn ní
v intravilánu
obce.

5.2.

Instalace
environmentáln
p íznivých zdroj
tepla v obecních
budovách.

5.3.

D tské h išt .

6.1.

Zvýšení
informovanosti
obyvatel obce.

6.2.

Zlepšení
propagace obce
(zpravodaj,
pohlednice,
vztahy s médii).

Zjišt ní stavu
dopravního
zna ení, zda
spl uje i
nespl uje
náležitosti
vyhlášky 30/2001
Sb. a realizace
projektu úpravy
dopravního
zna ení.
Na obecních
pozemcích a
v okolí toku
Zlatník.
Tepelné zdroje
v obecních
budovách
s bytovými
jednotkami jsou
zastaralé,
ekonomicky
náro né a
environmentáln
nep íznivé. Je
nutná jejich
vým na.
Instalace herních
prvk v areálu
požární nádrže.

Vyšší
sledovanost
webových
stránek obce a
rozesílání
informa ní sms
ob an m obce.
Vydání nové letní
a zimní
pohlednice obce.
Pravidelné
zasílání
informací
noviná m
(Jablonecký
deník, Naše
Jablonecko).

firmami
Elektrowin,
Ekolamp a
Asekol.
Zpracování
pasportu a
projektu
dopravního
zna ení.
Požádání o
dotaci.
Realizace
projektu.

15 tis. K
(pasport,
projekt)
Rozpo et
realizace bude
stanoven
v projektové
dokumentaci.

Rozpo et
obce, plus
v p ípad
vypsání výzvy
ješt dotace
z rozpo tu
Libereckého
kraje.

Pé e o
ve ejnou zele :
393 tis. K .

Rozpo et
obce a
rozpo et
Povodí Labe.

1,5 – 2,0 mil.
K

Menší ást
náklad
z rozpo tu
obce, v tší
ást náklad
erpána ze
státních i
evropských
dotací
(OPŽP).

160 tis. K

Rozpo et
obce a dotace
MMR,
program
Podpora
obnovy a
rozvoje
venkova,
dota ní titul .
2.
Rozpo et
obce.

Projekt již
probíhá.

Rozpo et
obce.

Probíhající
aktivita.

10 tis. K ro n

13 tis. K
0K

15 – 20 tis. K

Rozpo et
obce.

Rozpo et

Povodí Labe
osloveno.
Realizace
v dob
vegeta ního
klidu.
P íprava
projektu a
rozpo tu. Žádost
o dotaci.
Realizace
projektu.

Projekt byl
realizován.

Probíhající
aktivita.

P íprava
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Vydávání
obecního
ob asného
zpravodaje.

ro n

obce.

projektu, výb r
realiza ního
týmu, realizace
projektu.
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