
ZÁPIS 
z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, které se konalo 

v pondělí 14. 12. 2020 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, omluven Ing. Petr Josífek. 
Program: 
 
1. Zahájení. 
2. Schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů. 
3. Návrh rozpočtu obce Zlatá Olešnice pro rok 2021. 
4. 4. Změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 30. 11. 2020. 
5. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice pro rok 2021. 
6. Žádost o výjimku z počtu žáků na ZŠ Zlatá Olešnice. 
7. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020. 
8. Usnesení o změně rozpočtu obce Zlatá Olešnice pro konec roku 2020. 
9. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-4009710/VB/02 na základě ujednání  
             ve Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy č. IP-12-4009710/VB/2 ze dne 11. 12. 2019. 
10. Žádosti o odkup p. p. č. 551/1 a p. p. č. 551/2 k. ú. Zlatá Olešnice Semilská.  
11. Žádost o odkup p. p. č. 74, 75/1,75/2 a 782/3 k. ú. Stanový. 
12. Žádosti o odkup p. p. č. 322/1, 327, 352/2, 361/7 a 352/1 k. ú. Zlatá Olešnice Semilská. 
13. Provoz lyžařského areálu ve Zlaté Olešnici. 
14. 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 

 
15. Různé: 
       a)Kultura. 

b)Sport. 
 
16. Diskuze. 
17. Usnesení. 
18. 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. 
 

 
 
 
 
 

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, 

Mgr. Jana Ducháčková, návrh na ověřovatele zápisu: 

David Kořínek, DiS., Hana Vedralová, návrh na 

sčitatele: Jindřich Josífek. 

 

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  

Mgr. Jana Ducháčková. Ověřovatelem zápisu byl určen 

David Kořínek, Dis. a Hana Vedralová. Sčitatelem byl 

určen Jindřich Josífek. 

3. Návrh rozpočtu obce 
Zlatá Olešnice 
pro rok 2021. 

Návrh rozpočtu obce Zlatá Olešnice pro rok 2021. 

Část příjmová celkem                          9 707 900,00 Kč 

Část výdajová celkem                          9 707 900,00 Kč 
 

Hlasování o schválení rozpočtu obce Zlatá Olešnice  

pro rok 2021 dle předloženého návrhu.. 
 

Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice schvaluje rozpočet 

obce Zlatá Olešnice pro rok 2021  

dle předloženého návrhu. 

 
 
 
 
 
 

 
8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 
 
 

4. 4. Změna rozpočtu 
obce Zlatá Olešnice 
k 30. 11. 2020. 

4. Změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 30. 11. 2020.  

Navýšení                                                  459 222,00 Kč 

Část příjmová                                      23 057 348,13 Kč 

Část výdajová                                      23 057 348,13 Kč 
 

Hlasování o vzetí na vědomí 4. změnu rozpočtu obce 

Zlatá Olešnice k 30. 11. 2020 schválenou starostou 

obce Jiřím Černým. 
 

Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice bere na vědomí  

4. změnu rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 30. 11. 2020 

schválenou starostou obce Jiřím Černým. 

 
 
 
 
 
8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 

5. Návrh rozpočtu ZŠ a 
MŠ Zlatá Olešnice 
pro rok 2021. 

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice pro rok 2021. 
Příjmy                                                    720 000,00 Kč 
Výdaje                                                   720 000,00 Kč 
 
Hlasování o souhlasu s rozpočtem ZŠ a MŠ Zlatá 
Olešnice pro rok 2021 dle předloženého návrhu.  
 

Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí 
s rozpočtem ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice pro rok 2021  
dle předloženého návrhu. 

 
 
 
 
 

8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 

6. Žádost o výjimku  
z počtu žáků na ZŠ 
Zlatá Olešnice. 

Žádost o výjimku z počtu žáků na ZŠ Zlatá Olešnice. 
 
Hlasování o souhlasu s výjimkou počtu žáků v ZŠ Zlatá 
Olešnice dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním 
vzdělávání v platném znění, § 4 pro školní rok 
2020/2021 z 12 žáků na 1 třídu na 10 žáků na 1 třídu. 
 

Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s výjimkou 
počtu žáků v ZŠ Zlatá Olešnice dle vyhlášky č. 48/2005 
Sb. o základním vzdělávání v platném znění, § 4 pro 
školní rok 2020/2021 z 12 žáků na 1 třídu na 10 žáků  
na 1 třídu. 

 
 

8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 
 

7. Výroční zpráva o 
činnosti školy za 
školní rok 2019/2020. 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020. 
Poděkování za pracovní nasazení při Corona krizi, kdy 
se omezovala přítomnost žáků ve školách a přecházelo 
se na online výuku, za zajištění 100% provozu, 
za aktivní a individuální přístup k jednotlivým žákům. 
 
Hlasování o vzetí na vědomí zprávu o činnosti školy 
za školní rok 2019/2020 a zároveň 1. úpravu rozpočtu 
ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice k 1. 12. 2020. 
 
Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice bere na vědomí 
zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020 a 
zároveň 1. úpravu rozpočtu ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice 
k 1. 12. 2020. 

 
 
 
 
 
 
8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 
 
 
 



8. Usnesení o změně 
rozpočtu obce Zlatá 
Olešnice pro konec 
roku 2020. 

Usnesení o změně rozpočtu obce Zlatá Olešnice pro 
konec roku 2020. 
 

Hlasování o stanovení kompetence starostovi obce 
Jiřímu Černému k provádění rozpočtových opatření  
na konci roku 2020, zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice 
si vyhrazuje právo na informace o rozpočtových 
opatřeních na nejbližším zasedání zastupitelstva obce 
Zlatá Olešnice konaném po schválení rozpočtového 
opatření starostou obce.  
 

Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice stanovuje 
kompetenci starostovi obce Jiřímu Černému  
k provádění rozpočtových opatření na konci roku 2020, 
zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice si vyhrazuje právo  
na informace o rozpočtových opatřeních na nejbližším 
zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaném 
po schválení rozpočtového opatření starostou obce. 

 
 
 

8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 
 
 

9. Smlouva o zřízení 

věcného břemene č. 

IP-12-4009710/VB/02 

na základě ujednání 

ve Smlouvě o 

uzavření budoucí 

smlouvy č. IP-12-

4009710/VB/2 ze dne 

11. 12. 2019. 

 

 

 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene  
č. IP-12-4009710/VB/02 na základě ujednání  
ve Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 
č. IP-12-4009710/VB/2 ze dne 11. 12. 2019. 
 
Hlasování o souhlasu s podepsáním smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. IP-12-4009710/VB/2 na základě 
ujednání ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 
č. IP-12-4009710/VB/2 ze dne 11. 12. 2019. 
 

Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí  
s podepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. IP-12-4009710/VB/2 na základě ujednání ve smlouvě 
o uzavření budoucí smlouvy č. .IP-12-4009710/VB/2 ze 
dne 11. 12. 2019. 
 

 
 
 
 
 
 

8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 
 
 

10. Žádosti o odkup p. p. 

č. 551/1 a p. p. č. 

551/2 k. ú. Zlatá 

Olešnice Semilská. 

Žádosti o odkup p. p. č. 551/1 a p. p. č. 551/2 k. ú. Zlatá 
Olešnice Semilská. K záměru byly 2 telefonické dotazy, 
písemně se nikdo nevyjádřil. 
 
Hlasování o souhlasu s prodejem částí pozemku p. p .č.  
551/1 Zlatá Olešnice Semilská označenou v záměru  
na prodej písmenem „ A“ o výměře cca 646 m2 za cenu 
60,- Kč/m2 p. J. Č., a částí označenou v záměru  
na prodej písmenem „B“ o výměře cca 595 m2 za cenu 
60,- Kč/m2 p. J. T.. 
 
Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s prodejem 
částí pozemku p. p .č. 551/1 Zlatá Olešnice Semilská 
označenou v záměru na prodej písmenem „ A“ 
o výměře cca 646 m2 za cenu 60,- Kč/m2 p. J. Č., a 
částí označenou v záměru na prodej písmenem „B“  
o výměře cca 595 m2 za cenu 60,- Kč/m2 p. J. T.. 
 
Hlasování o souhlasu s prodejem částí pozemku p. p .č.  
551/2 Zlatá Olešnice Semilská označenou v záměru  
na prodej písmenem „ A“ o výměře cca 85 m2 za cenu  
60,- Kč/m2 p. J. Č., a částí označenou v záměru  
na prodej písmenem „B“ o výměře cca 81 m2 za cenu 
60,- Kč/m2 p. J. T.. 
 
Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s prodejem 
částí pozemku p. p .č. 551/2 Zlatá Olešnice Semilská 
označenou v záměru na prodej písmenem „ A“  
o výměře cca 85 m2 za cenu 60,- Kč/m2 p. J. Č., a částí 
označenou v záměru na prodej písmenem „B“ o výměře 
cca 81 m2 za cenu 60,- Kč/m2 p. J. T.. 
 

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



11. Žádost o odkup p. p. 
č. 74, 75/1,75/2 a 
782/3 k. ú. Stanový. 

Žádost o odkup p. p. č. 74, 75/1,75/2 a 782/3 k. ú. 
Stanový. V souvislosti s obecními cestami, které se 
nacházejí v blízkosti těchto pozemků, po projednání 
zastupitelstvo dospělo k závěru, že bude vydán záměr 
pouze na prodej pozemku p. p. č. 75/2  k. ú. Stanový.   
 
Hlasování o vydání záměru na prodej pozemku p. p. č. 
75/2 v k. ú. Stanový a nevydání záměru na ostatní 
pozemky 74, 75/1 a 782/3  k. ú. Stanový kvůli 
zachování cesty. 
 
Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s vydáním 
záměru na prodej pozemku p. p. č. 75/2 v k. ú. Stanový 
a nevydáním záměru na ostatní pozemky 74, 75/1 a 
782/3  k. ú. Stanový kvůli zachování cesty. 

 
 
 
 
 
 

8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 
 

12. Žádosti o odkup p. p. 
č. 322/1, 327, 352/2, 
361/7 a 352/1 k. ú. 
Zlatá Olešnice 
Semilská. 

Žádosti o odkup p. p. č. 322/1, 327, 352/2, 361/7 a 
352/1 k. ú. Zlatá Olešnice Semilská. 
Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice v této době 
nepotřebuje prodávat lesní pozemky.  
 
Hlasování o nesouhlasu s vydáním záměru na prodej 
pozemků p. p. č. 322/1, 327, 352/2, 361/7 a 352/1 k. ú. 
Zlatá Olešnice Semilská. 
 
Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice neschvaluje vydání 
záměru na prodej pozemků p. p. č. 322/1, 327, 352/2, 
361/7 a 352/1 k. ú. Zlatá Olešnice Semilská. 
 

 
 
 
 
 
8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 
 
 
 
 

13. Provoz lyžařského 
areálu ve Zlaté 
Olešnici. 

Provoz lyžařského areálu ve Zlaté Olešnici. 
Nájemní smlouva je podepsaná, obec si zřídila několik 
živností, aby mohla vlek provozovat. Na výzvu obce 
Zlatá Olešnice možnosti brigády na prodej občerstvení 
v zimní sezoně do bufetu na vleku se ozvali 3 zájemci. 
Zrealizované revize elektro, strojní, hasičských přístrojů, 
školení, řeší se náhradní díl k rolbě. Pracovní skupina 
se schází každých 14 dní, vytyčené úkoly se pak snaží 
splnit v co nejkratším termínu. S přepisem elektřiny se 
objevil dluh, který je nutné uhradit v co nejkratším 
termínu, aby nebyl ohrožen provoz vleku z důvodu 
odpojení od elektřiny. V této souvislosti je zastupitelstvu 
obce předložen návrh o poskytnutí půjčky od obce Zlatá 
Olešnice pro Ski areál Zlatá Olešnice. 
 
Hlasování o souhlasu s poskytnutím půjčky obce Zlatá 
Olešnice Ski areálu s. r. o. ve výši 27 069,06 Kč. 
 
Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí  
s poskytnutím půjčky obce Zlatá Olešnice 
Ski areálu s. r. o. ve výši 27 069,06 Kč. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 

14. Zpráva o projektech. 
 a)Dotace pro 
výjezdovou jednotku. 
      • Rekonstrukce  
             hasičárny 
      • Přístavba 
            garáže 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpráva o projektech. 
    a)Dotace pro výjezdovou jednotku. 
           • Rekonstrukce hasičárny. 
           • Přístavba garáže.  
Poděkování panu P. Josífkovi, panu Z. Šírovi a panu 
D. Kořínkovi, kteří tomuto projektu věnovali spoustu 
času, pan Šír docházel na stavbu i několikrát za den. 
Tím se eliminovala spoustu problémů, které by se 
do budoucna projevily, jako například ve staré garáži 
betonová podlaha, která se musela odizolovat, aby při 
celkovém zateplení budovy nedocházelo ke vzlínání 
vlhkosti, elektro přípojka by doteď nebyla. V pátek  
18. 12. 2020 od 11:00 hodin proběhne kolaudace. 
Budova vypadá moc pěkně, těšíme se na její otevření.  
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 b)Revitalizace areálu 
    RD A. Staška. 
 c)Vodní zdroje. 
 
 d)Rekonstrukce 
    kostela. 
 
 
 e)Rekonstrukce  
    sokolovny Lhotka. 

     b)Revitalizace areálu RD A. Staška – do sbírky  
         přibydou nové exponáty ruchadel. 
     c)Vodní zdroje – na rok 2021 je předjednaná  
         realizace vrtů. 
     d)Rekonstrukce kostela – je naceněná oprava  
        střechy, ale vzhledem k situaci ekonomického 
        dopadu kvůli Covidu zřejmě na dotaci nedojde, 
        neboť Liberecký kraj na rok 2021 šetří finance.  
     e)Rekonstrukce sokolovny Lhotka – naskytla se 
        možnost požádat ministerstvo pro místní rozvoj  
        o dotaci, která by mohla pokrýt až 80% nákladů. 
 

Hlasování o souhlasu s podáním žádosti o dotaci  
na rekonstrukci sokolovny Lhotka č. p. 46 do dotačního 
titulu MMR. 
 

Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s podáním 
žádosti o dotaci na rekonstrukci sokolovny Lhotka  
č. p. 46 do dotačního titulu MMR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 
 

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

Různé: 
      a)Kultura - vzhledem k opatřením je kulturní dění  
       na nule, rozsvěcení vánočního stromu letos 
       proběhlo bez adventního setkání, poděkování  
       p. Hrbáčkové za instalaci betléma u školy. 
       b)Sport – 28. listopadu se uskutečnil Běh republiky 
      a to v LK pouze zde ve Zlaté Olešnici (21 běžců) 
       a pak ještě v Jablonci nad Nisou. 
      c) žádost o pronájem obecní garáže v č. p. 196. 
        
Hlasování o souhlasu s vydáním záměru na pronájem 
garáže pod poštou  č. p. 196 za cenu 300,-Kč/měs.. 
 

Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s vydáním 
záměru na pronájem garáže pod poštou č. p. 196  
za cenu 300,-Kč/měs.. 
 

       d) Návrh na odměnu místostarostovi obce panu 
        Zdeňku Šírovi ve výši jedné měsíční odměny  
       za evidenci spotřeby vodného a získání  
       podkladů pro SČVK. 
 

Hlasování o souhlasu s odměnou ve výši jedné měsíční 
odměny pro pana místostarostu Zdeňka Šíra  
za evidenci spotřeby vodného a získání  
podkladů pro SČVK. 
 

Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s odměnou 
ve výši jedné měsíční odměny pro pana místostarostu 
Zdeňka Šíra za evidenci spotřeby vodného a získání  
podkladů pro SČVK. 
 

e)Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2025. 
 

Hlasování o schválení střednědobého výhledu rozpočtu 
obce Zlatá Olešnice 2021 - 2025. 
 

Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu  
obce Zlatá Olešnice 2021 - 2025. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 pro 
0 proti 
1 se zdržel 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 pro 
0 proti 
0 se zdržel 
 

16.  Diskuze. 
 
 

Návrh na odměnu starostovi obce, starosta děkuje  
za podporu a uznání. Pan Šír děkuje za odměnu. 
Členové SDH se těší, až bude zbrojnice hotová, neboť 
výjezdy v polních podmínkách jsou obtížné. Pokud 
Corona dovolí, zvažuje se slavnostní otevření. 
Kontaktuje se firma na rizikové kácení na proschlou lípu 
u sokolovny ve Lhotce. 
Údržba cest v zimním období. 

 



17. Usnesení  
ze 6. zasedání 
zastupitelstva obce 
ze dne 14. 12. 2020 
konaného v zasedací 
místnosti OÚ. 

 68. Program jednání. 
 

 69. Zapisovatelem byla určena Milena Řehořková a Mgr. Jana Ducháčková.  
       Ověřovatelem zápisu byl určen David Kořínek, Dis. a Hana Vedralová. 
       Sčitatelem byl určen Jindřich Josífek. 
 

 70.  Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice schvaluje rozpočet 
        obce Zlatá Olešnice pro rok 2021 dle předloženého návrhu.   
        Část příjmová celkem                          9 707 900,00 Kč 
        Část výdajová celkem                          9 707 900,00 Kč 
 

 71. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice bere na vědomí 4. změnu rozpočtu obce 
       Zlatá Olešnice k 30. 11. 2020 schválenou starostou obce Jiřím Černým.  
       Navýšení                                                  459 222,00 Kč 
       Část příjmová                                      23 057 348,13 Kč  
       Část výdajová                                      23 057 348,13 Kč 
 

 72. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s rozpočtem ZŠ a MŠ 
       Zlatá Olešnice pro rok 2021 dle předloženého návrhu. 
       Příjmy                                                    720 000,00 Kč 
       Výdaje                                                   720 000,00 Kč 
 

 73. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s výjimkou počtu 
       žáků v ZŠ Zlatá Olešnice dle vyhlášky č. 48/2005 Sb.  
       o základním vzdělávání v platném znění, § 4 pro školní rok 
       2020/2021 z 12 žáků na 1 třídu na 10 žáků na 1 třídu. 
 
 74. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice bere na vědomí zprávu 
       o činnosti školy za školní rok 2019/2020 a zároveň 1. úpravu 
       rozpočtu ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice k 1. 12. 2020. 
 

75. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice stanovuje kompetenci 
       starostovi obce Jiřímu Černému k provádění rozpočtových  
       opatření na konci roku 2020, zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice si 
       vyhrazuje právo na informace o rozpočtových opatřeních  
       na nejbližším zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice 
       konaném po schválení rozpočtového opatření starostou obce. 
 

 76. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s podepsáním 
        smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-4009710/VB/2 
        na základě ujednání ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 
         č. IP-12-4009710/VB/2 ze dne 11. 12. 2019. 
 

 77. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s prodejem částí 
       pozemku p. p .č. 551/1 Zlatá Olešnice Semilská označenou  
       v záměru na prodej písmenem „A“ o výměře cca 646 m2 za cenu 
       60,- Kč/m2 p. J. Č., a částí označenou v záměru na prodej 
       písmenem „B“ o výměře cca 595 m2 za cenu 60,- Kč/m2 p. J. T.. 
 

 78. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s prodejem částí  
       pozemku p. p .č. 551/2 Zlatá Olešnice Semilská označenou 
       v záměru na prodej písmenem „ A“ o výměře cca 85 m2 za cenu 
       60,- Kč/m2 p. J. Č., a částí označenou v záměru na prodej  
       písmenem „B“ o výměře cca 81 m2 za cenu 60,- Kč/m2 p. J. T.. 
 

 79. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s vydáním záměru na prodej 
       pozemku p. p. č. 75/2 k. ú. Stanový a nevydáním záměru na ostatní 
       pozemky 74, 75/1 a 782/3 k. ú. Stanový kvůli zachování cesty. 
 

 80. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice neschvaluje vydání záměru  
       na prodej pozemků p. p. č. 322/1, 327, 352/2, 361/7 a 352/1  
       k. ú. Zlatá Olešnice Semilská. 
 

 81. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s poskytnutím půjčky 
       obce Zlatá Olešnice Ski areálu s. r. o. ve výši 27 069,06 Kč. 
 

 82. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s podáním žádosti o dotaci  
        na rekonstrukci sokolovny Lhotka č. p. 46 do dotačního titulu MMR. 
  
 83. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s vydáním záměru  
      na pronájem garáže pod poštou č. p. 196 za cenu 300,-Kč/měs.. 
 

 84. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí s odměnou ve výši jedné  
        měsíční odměny pro pana místostarostu Zdeňka Šíra za evidenci spotřeby 
        vodného a získání podkladů pro SČVK. 
 

 85. Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice schvaluje střednědobý výhled  
       rozpočtu obce Zlatá Olešnice 2021 - 2025. 
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18. Závěr. Starosta obce všem poděkoval za účast a v 19,15 hod ukončil veřejné 
zasedání zastupitelstva. 

 

 
 

 
 

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

 

ověřovatelé zápisu 
 

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

David Kořínek, DiS.      Hana Vedralová 
 

 

 
 

Vyvěšeno: 
Vyvěšeno el: 
Sejmuto: 


