
ZÁPIS 
z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, které se konalo 

v pondělí 15. 2. 2021 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlatá Olešnice. 

 
Veřejné zasedání bylo zahájeno v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zlaté Olešnici 
starostou p. Jiřím Černým. Přítomno bylo 8 zastupitelů, omluvena Hana Vedralová. 
Program: 

1. Zahájení. 
2. Schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů. 
3. Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice k 31. 12. 2020. 
4. 1. změna územního plánu. 
5. Odpady. 
6. Návrh odměny starostovi obce Zlatá Olešnice. 
7. Pronájem obecní garáže pod č. p. 196 (pošta). 
8. Žádost o odkup p. p. č. 78/1 a 79 k. ú. Zlatá Olešnice Navarovská. 
9. Žádost o odkup pozemků p. p. č. 357/1, 224/1, 358 a 224/3 k. ú. Zlatá Olešnice 
            Semilská.  
10. Žádost o odkup p. p. č. 75/2 k. ú. Stanový. 
11. Stromové aleje na katastru obce. 
12. Provoz lyžařského areálu ve Zlaté Olešnici. 
13. Zpráva o projektech. 
         a)Dotace pro výjezdovou jednotku. 
         • Rekonstrukce hasičárny 
         • Přístavba garáže 
         b)Revitalizace areálu RD A. Staška. 
         c)Vodní zdroje. 
         d)Rekonstrukce kostela. 
         e)Rekonstrukce sokolovny Lhotka. 
 
14. Různé: 
         a)Kultura. 
         b)Sport. 
 
15. Diskuze. 
16. Usnesení. 
17. Závěr. 
 
 
Bod Název bodu 

programu 
Text Hlasování 

1. Zahájení. Jednání zastupitelstva obce uvedl starosta p. Jiří Černý  
podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném 
znění. Jednání bylo řádně svoláno a vyvěšeno na 
úředních deskách a na internetových stránkách obce. 
Zastupitelstvo obce je většinou hlasů usnášeníschopné. 
Starosta přivítal přítomné zastupitele a hosty. 

 
 
 
 
 

2. Schválení programu, 
jmenování 
zapisovatele, 
ověřovatelů a  
sčitatele. 

Všichni členové zastupitelstva program obdrželi 

emailem a byl řádně vyvěšen na úředních deskách. 

 

Hlasování o souhlasu s programem zasedání. 

 

Program jednání byl schválen. 

 

Návrh na zapisovatele: Milena Řehořková, 

Ing. Petr Josífek, návrh na ověřovatele zápisu:  

Bc. Hana Havlíčková, Luboš Ducháček, návrh  

na sčitatele: Mgr. Jana Ducháčková. 

 

Hlasování o návrhu zapisovatelů, ověřovatelích zápisu 

a sčitateli. 

 
 
 
8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 
 
 
 
 
 
 
 
8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 



Zapisovatelem byla určena Milena Řehořková a  

Ing. Petr Josífek. Ověřovatelem zápisu byla určena 

Bc. Hana Havlíčková a Luboš Ducháček. Sčitatelem 

byla určena Mgr. Jana Ducháčková. 

 

3. Rozbor hospodaření 
obce Zlatá Olešnice k 
31. 12. 2020. 

Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice k 31. 12. 

2020. 

Část výdajová                                 28 662 112,46 Kč 

Část příjmová                                 23 713 689,55 Kč 

Financování z min. let                        6 252 008,00 Kč 

Zůstatek na BÚ k 31. 12. 2019       10 877 053,87 Kč 

Část příjmová celkem                     34 590 743,42 Kč 

Zůstatek na BÚ k 31. 12.2020          5 899 106,32 Kč 

Zůstatek na soc. fondu k 31. 12. 2020   29 524,64 Kč 

Celkem                                               5 928 630,96 Kč 

 

Hlasování o vzetí na vědomí rozbor hospodaření obce 

Zlatá Olešnice k 31. 12. 2020. 

 

Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice bere na vědomí 

rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice k 31. 12. 2020. 

 

 
 
8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 
 
 

4. 1. změna územního 
plánu. 

1. změna územního plánu. 

Veřejné projednání se uskutečnilo dne 20. 10. 2020 od 

14:30 hod., přítomni byli starosta, místostarosta, 

zástupce úřadu územního plánování měú Tanvald a 

projektant, z veřejnosti se nikdo nezúčastnil. 

Dokument se připravoval 3 roky. (sportoviště  

u sokolovny, rozlučkové místo na hřbitově, před č.p. 

255 veřejné prostranství – náves). 

 

Hlasování o souhlasu, že Zastupitelstvo 

obce konstatuje, že po ověření ve smyslu s ust. § 54 

odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, že Změna č. 1 Územního plánu Zlatá 

Olešnice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s 

územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo 

výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených 

orgánů a stanoviskem krajského úřadu.  

 

Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice konstatuje po 

ověření ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že 

Změna č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice není 

v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem nebo 

výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených 

orgánů a stanoviskem krajského úřadu. 

 

Hlasování o souhlasu, že Zastupitelstvo obce jako 

příslušný správní orgán na základě ust. § 6 odst. 5 

písm. c) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(stavební zákon), za použití ust. § 55 odst.6 a § 55 odst. 

7, postupem dle § 54 odst. 1 a 2 stavebního zákona a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 



v souladu s ust. § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává 

opatření obecné povahy Změnu č. 1. Územního plánu 

Zlatá Olešnice. 

 

Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice jako příslušný 

správní orgán na základě ust. § 6 odst. 5 písm. c) 

zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební 

zákon), za použití ust. § 55 odst.6 a § 55 odst. 7, 

postupem dle § 54 odst. 1 a 2  stavebního zákona a 

v souladu s ust. § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává 

opatření obecné povahy Změnu č. 1. Územního plánu 

Zlatá Olešnice.  

 

5. Odpady. Nový zákon o odpadech pod č. 541/2020 Sb. zavádí 
novou koncepci stanovení a výběru poplatku  
za ukládání odpadů na skládku. Pro naši obec tuto 
službu zajišťuje SKS s.r.o. Jablonec nad Nisou 
a Marius Pedersen a. s. Hradec Králové. Každá 
pobočka předložila zjišťovací Formulář pro zjištění 
předběžných záměrů obce a po případném kladném 
odsouhlasení tohoto formuláře následuje Dohoda  
o výběru poplatků a předávání dokladů (dále jen 
„dohoda“), jejíž součástí je příloha č. 1 seznam odpadů 
s možností uplatnit třídící slevu, příloha č. 2 – udělení 
plné moci a příloha č. 3 - formulář na uplatnění nároku 
za příslušné poplatkové období.  
 
Hlasování o souhlasu s prohlášením ve Formuláři pro 
zjištění předběžných záměrů obce, že obec má zájem, 
aby Poskytovatel v zastoupení Obce u Provozovatele 
ve smyslu ust. § 157 zákona č. 541/2020, o odpadech,  
ve znění pozdějších změn nového zákona o odpadech 
schváleného Poslaneckou sněmovnou dne 1. 12. 2020 
(dále jen „NZOD“), uplatnil nárok na zahrnutí 
komunálního odpadu splňujícího podmínky podle ust. § 
40 odst. 1 NZOD s výjimkou nebezpečných odpadů 
(dále jen „Odpad“), jehož původcem je Obec, do dílčího 
základu poplatku za ukládání komunálního odpadu 
namísto dílčího základu poplatku za ukládání 
využitelných odpadů, a to ve vztahu k veškerému 
Odpadu, ke kterému to bude v souladu s NZOD možné, 
uloženému na Skládku. 
 
Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí 
s prohlášením ve Formuláři pro zjištění předběžných 
záměrů obce, že obec má zájem, aby Poskytovatel v 
zastoupení Obce u Provozovatele ve smyslu ust. § 157 
zákona č. 541/2020, o odpadech, ve znění pozdějších 
změn nového zákona o odpadech schváleného 
Poslaneckou sněmovnou dne 1. 12. 2020 (dále jen 
„NZOD“), uplatnil nárok na zahrnutí komunálního 
odpadu splňujícího podmínky podle ust. § 40 odst. 1 
NZOD s výjimkou nebezpečných odpadů (dále jen 
„Odpad“), jehož původcem je Obec, do dílčího základu 
poplatku za ukládání komunálního odpadu namísto 
dílčího základu poplatku za ukládání využitelných 
odpadů, a to ve vztahu k veškerému Odpadu, ke 
kterému to bude v souladu s NZOD možné, uloženému 
na Skládku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hlasování o schválení Dohody, včetně obsahu a 
udělení Plné moci, formy a postupu uplatňování Slev. 
 
Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice schvaluje Dohodu, 
včetně obsahu a udělení Plné moci, formy a postupu 
uplatňování Slev. 
 

8 pro 
0 proti 
0 se zdržel  

6. Návrh odměny 
starostovi obce Zlatá 
Olešnice. 

Návrh odměny starostovi obce Zlatá Olešnice. 
Důvody pro návrh odměny: práce nad rámec povinností, 
úspěšnost při žádostech o dotace, zlepšující se stav 
hospodářských výsledků obce, za organizaci 
společenských, kulturních a sportovních akcí, 
zajišťování zásobování bufetu na vleku. Výplata 
odměny v březnu. 
 
Hlasování o souhlasu s finanční odměnou ve výši jedné 
hrubé měsíční odměny starostovi obce. 
 

Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s finanční 
odměnou ve výši jedné hrubé měsíční odměny 
starostovi obce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 pro 
0 proti 
1 se zdržel 
 

7. Pronájem obecní 
garáže pod č. p. 196 
(pošta). 

Pronájem obecní garáže pod č. p. 196 (pošta). 
 
Hlasování o schválení pronájmu garáže pod č. p. 196 
za cenu 300,-Kč/měsíc p. S..  
 
Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice schvaluje pronájem 
garáže pod č. p. 196 za cenu 300,-Kč/měsíc p. S.. 

 
 
8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 
 
 
 

8. Žádost o odkup p. p. 
č. 78/1 a 79 k. ú. Zlatá 
Olešnice Navarovská. 

Žádost o odkup p. p. č. 78/1 a 79 k. ú. Zlatá Olešnice 
Navarovská. Na pozemku 78/1 se nachází cca 7 letý 
smrkový porost. Obec nemá potřebu prodávat lesní 
pozemky.  
 
Hlasování o souhlasu s vydáním záměru na prodej 
pozemku p. p. č. 79 v k. ú. Zlatá Olešnice Navarovská  
o výměře 140 m2 za cenu 60,- Kč/m2.  
 
Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s vydáním 
záměru na prodej pozemku p. p. č. 79 v k. ú. Zlatá 
Olešnice Navarovská o výměře 140 m2  
za cenu 60,- Kč/m2. 
 
Hlasování o nesouhlasu s vydáním záměru na prodej 
pozemku p. p. č. 78/1 v k. ú. Zlatá Olešnice 
Navarovská. 
 
Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice nesouhlasí 
s prodejem pozemku 78/1 v k. ú. Zlatá Olešnice 
Navarovská. 
 

 
 
 
 
 

8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 
 
 
 
 
 
 
8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



9. Žádost o odkup 

pozemků p. p. č. 

357/1, 224/1, 358 a 

224/3 k. ú. Zlatá 

Olešnice Semilská. 

 

Žádost o odkup pozemků p. p. č. 357/1, 224/1, 358 a 
224/3 k. ú. Zlatá Olešnice Semilská. 
 
Hlasování o souhlasu s vydáním záměrů na prodej 
pozemků p. p. č. 357/1 o výměře 233 m², 224/1  
o výměře 260 m², 358 o výměře 381 m² a 224/3  
o výměře 75 m ² za cenu 60,-Kč/m ². 
 
Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí  
s vydáním záměrů na prodej pozemků p. p. č. 357/1 
o výměře 233 m², 224/1 o výměře 260 m²,  
358 o výměře 381 m ² a 224/3 o výměře 75 m ² 
za cenu 60,-Kč/m². 

 
 
 
 
 

8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 
 

10. Žádost o odkup p. p. 

č. 75/2 k. ú. Stanový. 

Žádost o odkup p. p. č. 75/2 k. ú. Stanový. K záměru se 
nikdo nevyjádřil. 
 
Hlasování o souhlasu s prodejem p. p. č. 75/2 o výměře 
181 m ² k. ú. Stanový za cenu 60,- Kč/m ² za celkovou 
cenu 10 860,-Kč manželům K.. 
 
Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s prodejem  
p. p. č. 75/2 o výměře 181 m ² k. ú. Stanový za cenu 
60,- Kč/m ² za celkovou cenu 10 860,-Kč manželům K.. 
 

 
 
 
8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 
 
 
 
 

11. Stromové aleje na 
katastru obce. 

Stromové aleje na katastru obce. Je možnost využít 
dotace z Národního programu životního prostředí  
na výsadbu ovocných stromů. Dotace hradí dřeviny a 
materiál na ukotvení. O dotace žádá obec jako vlastník 
pozemků. Aleje by bylo možné obnovit podél silnice  
ve Stanovém, nově pak vysázet alej vedle silnice  
do Lhotky, v Olešnici pak podél Lampovky a cesty  
od bytovek. Stromky budou zasázeny v rámci komunitní 
akce, každý se pak následně může starat o svůj strom. 
Za tímto nápadem stojí Ing.P., která bude 
administrátorem projektu. 
 
Hlasování o souhlasu s realizací projektu „Ovocné 
stromové aleje na katastru obce“. 
 
Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s realizací 
projektu „Ovocné stromové aleje na katastru obce“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 
 

12. Provoz lyžařského 
areálu ve Zlaté 
Olešnici. 

Provoz lyžařského areálu ve Zlaté Olešnici. Sněhové 
podmínky dobré, bohužel situace kolem Covidu 
nedovolila provozovatelům spuštění vleku pro veřejnost. 
V provozu je výdejové okénko u bufetu a funguje dětská 
školička. Jako kompenzace pro občany za uzavřené 
vleky jsou z Olešnice na Bohdalovice upravovány 
běžecké stopy. Po víkendu 13. – 14. 2. byly opět 
sjezdovky perfektně připravené (v souvislosti 
s přípravou areálu děkujeme všem výkonným skupinám 
za pracovní nasazení), vláda však znovu svým 
rozhodnutím nepovolila provoz lanovek. Obce jako 
provozovatelé vleků jsou bohužel vyjmuti z možnosti 
čerpání kompenzace za náklady a ušlý výdělek díky 
nouzovému stavu. Situace kolem finančních náhrad se 
řeší. Probíhá jednání s Českou obcí sokolskou, 
v současné době nelze převést majetek na obec. Obec 
má vlek pouze v pronájmu, stejně jako rolbu a čeká se, 
zda bude moci uplatnit zástavní smlouvu a převést tak 
majetek Sokola na obec. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Zpráva o projektech. 
a)Dotace pro 
výjezdovou jednotku. 
 • Rekonstrukce  
   hasičárny  
 • Přístavba garáže 
b)Revitalizace areálu 
RD A. Staška. 
 
c)Vodní zdroje. 
 
d)Rekonstrukce 
kostela. 
 
e)Rekonstrukce 
sokolovny Lhotka. 

a)Rekonstrukce hasičárny, přístavba garáže – v čele 
hasičárny na omítce zůstaly fleky po ukotvení lešení, 
na jaře se bude řešit jejich odstranění. Byla podána 
žádost na dotaci u státního zemědělského 
intervenčního fondu na vybavení klubovny. 
 
b)Revitalizace areálu RD Antala Staška - zvažuje se 
přehodnocení původního projektu.  
 
c)Vodní zdroje - jsme v kontaktu s dodavatelem akce. 
 
d)Rekonstrukce kostela – pokračuje výměna havarijních 
trámů ve stropě a podlaze, probíhají tesařské práce. 
 
e)Rekonstrukce sokolovny Lhotka – byla podaná žádost  
o dotaci na MMR, výsledek bude znám  
před prázdninami. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Různé: 
       a)Kultura. 
        b)Sport. 
 

a)+b) Kultura a sportovní akce se v současné době 
nerealizují. 
 
c)Nová OZV č 1/2021 o místním poplatku z pobytu. 
Dne 1. 1. 2021 nabyl platnosti tzv. „daňový balíček“. Dle 
evidence Ministerstva vnitra máme platnou a účinnou 
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
z pobytu, která obsahuje ve své normativní části širší 
vymezení předmětu poplatku, a kterou je tedy nutno 
uvést do souladu s výše popsanou novelou zákona  
o místních poplatcích. Proto je třeba vydat novou 
obecně závaznou vyhlášku upravující poplatek za pobyt 
v souladu s aktuálním zněním zákona.  
 
Hlasování o schválení OZV č 1/2021 o místním 
poplatku z pobytu, která vyjde v platnost 15. dnem po 
vyvěšení a která zrušuje OZV č. 3/2019 o místním 
poplatku z pobytu ze dne 4. 11. 2019. 
 
Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice schvaluje OZV č 
1/2021 o místním poplatku z pobytu, která vyjde 
v platnost 15. dnem po vyvěšení a která zrušuje OZV č. 
3/2019 o místním poplatku z pobytu ze dne 4. 11. 2019. 
 
d)Žádost o prodej podílu 1/3 st. p. č. 111 k. ú. Lhotka u 
Zlaté Olešnice. 
 
Hlasování o nesouhlasu s prodejem 1/3 podílu na st. p. 
č. 111 k. ú. Lhotka u Zlaté Olešnice.  
 
Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice nesouhlasí s 
prodejem 1/3 podílu na st. p. č. 111 k. ú. Lhotka u Zlaté 
Olešnice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 
 

15. Diskuze. Lhotka – myslivecká klubovna – neteče voda. 
Lesní pozemek obce – jeho funkce z hlediska využití 
obcí jako hospodářského lesa s převažujícím smrkovým 
porostem, a tento les z pohledu CHKO, jako porost 
nevyhovující z hlediska druhové skladby. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



16. Usnesení  
z 1. zasedání 
zastupitelstva obce 
ze dne 15. 2. 2021 
konaného v zasedací 
místnosti OÚ. 

  1.  Program jednání. 
 

  2.  Zapisovatelem byla určena Milena Řehořková a Ing. Petr Josífek.  
       Ověřovatelem zápisu byla určena Bc. Hana Havlíčková a Luboš Ducháček. 
       Sčitatelem byla určena Mgr. Jana Ducháčková. 
 

  3.  Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice bere na vědomí rozbor hospodaření  
       obce Zlatá Olešnice k 31. 12. 2020. 
       Část výdajová                                 28 662 112,46 Kč 
       Část příjmová                                 23 713 689,55 Kč 
       Financování z min. let                        6 252 008,00 Kč 
       Zůstatek na BÚ k 31. 12. 2019       10 877 053,87 Kč 
       Část příjmová celkem                     34 590 743,42 Kč 
        Zůstatek na BÚ k 31. 12.2020          5 899 106,32 Kč 
        Zůstatek na soc. fondu k 31. 12. 2020   29 524,64 Kč 
       Celkem                                               5 928 630,96 Kč 
 

  4. 1. změna ÚP - Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice konstatuje po ověření 
      ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
      a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Změna 
      č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice není v rozporu s politikou územního 
      rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem 
      řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského 
      úřadu. 
 

  5. 1. změna ÚP - Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice jako příslušný správní  
       orgán na základě ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 sb., 
       o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů  
       (stavební zákon), za použití ust. § 55 odst.6 a § 55 odst. 7, postupem  
       dle § 54 odst. 1 a 2 stavebního zákona a v souladu s ust. § 173 odst. 1  
       zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává  
       opatření obecné povahy Změnu č. 1. Územního plánu Zlatá Olešnice. 
 

  6. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s prohlášením ve Formuláři  
      pro zjištění předběžných záměrů obce, že obec má zájem, aby Poskytovatel 
     v zastoupení Obce u Provozovatele ve smyslu ust. § 157 zákona 
      č. 541/2020,o odpadech, ve znění pozdějších změn nového zákona  
      o odpadech schváleného Poslaneckou sněmovnou dne 1. 12. 2020 
      (dále jen „NZOD“), uplatnil nárok na zahrnutí komunálního odpadu  
      splňujícího podmínky podle ust. § 40 odst. 1 NZOD s výjimkou  
      nebezpečných odpadů (dále jen „Odpad“), jehož původcem je Obec,  
      do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu namísto  
      dílčího základu poplatku za ukládání využitelných odpadů, a to ve vztahu 
      k veškerému Odpadu, ke kterému to bude v souladu s NZOD možné, 
      uloženému na Skládku. 
 

  7. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice schvaluje Dohodu, včetně obsahu a 
      udělení Plné moci, formy a postupu uplatňování Slev. 
 

  8. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s finanční odměnou ve výši  
      jedné hrubé měsíční odměny starostovi obce. Výplata v březnu. 
 

   9. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice schvaluje pronájem garáže pod č. p. 196 
        za cenu 300,-Kč/měsíc p. S.. 
 

  10. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s vydáním záměru na prodej 
        pozemku p. p. č. 79 v k. ú. Zlatá Olešnice Navarovská o výměře 140 m²  
        za cenu 60,- Kč/m². 
 

  11. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice nesouhlasí s prodejem pozemku 78/1  
        v k. ú. Zlatá Olešnice Navarovská. 
 

 12. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s vydáním záměrů na prodej  
       pozemků p. p. č. 357/1 o výměře 233 m², 224/1 o výměře 260 m²,  
       358 o výměře 381 m ² a 224/3 o výměře 75 m ² za cenu 60,-Kč/m². 
 

 13. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s prodejem  
       p. p. č. 75/2 o výměře 181 m² k. ú. Stanový za cenu 60,- Kč/m²  
       za celkovou cenu 10 860,-Kč manželům K.. 
 

 14. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s realizací projektu  
      „Ovocné stromové aleje na katastru obce“. 
 

 15. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice schvaluje OZV č 1/2021 o místním  
        poplatku z pobytu, která vyjde v platnost 15. dnem po vyvěšení a která 
        zrušuje OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu ze dne 4. 11. 2019. 
 

 16. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice nesouhlasí s prodejem 1/3 podílu  
       na st. p. č. 111 k. ú. Lhotka u Zlaté Olešnice. 
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17. Závěr. Starosta obce všem poděkoval za účast a v 19,15 hod ukončil veřejné 
zasedání zastupitelstva. 

 

 
 
 

 

……………………………………………..   …………………………………………… 
Starosta Jiří Černý      Místostarosta Zdeněk Šír 

 
ověřovatelé zápisu 

 

……………………………………………..   …………………………………………… 
 

Bc. Hana Havlíčková      Luboš Ducháček 
 

 

 
 

Vyvěšeno: 
Vyvěšeno el: 
Sejmuto: 


