Zasedání bylo zahájeno v 18,10 hodin ve společenské místnosti Penzionu Pila ve Zlaté Olešnici
starostou p. Jiřím Černým. Přítomno bylo 10 zastupitelů, 1 nepřítomný bylomluven (Kristina BenešCrowell),

Proqram:

1, Zahájení,

2. Schválení

programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů.

3. Rozpočet obce na ro(2012.
4. 2. zména rozpočtu obce k 30. 11,2011.
5. Usnesení ke změně rozpočtu pro konec roku 2011.
6.

Št<otaa) Výročnízpráva školy za rok 2010.
b) lnformace o dění ve škole.
c) Změna rozpočtu na rok 2011,

d) Rozpočet školy na rok2012,

7. Prodej ěásti pozemku

p. p. é79212 v k. ú. Zlatá Olešnice, Lhotka.

8. Žádosto prodej garáže na pozemku

p,p.č. 151 v k. tl.ZtatáOlešnice Semilská (vedle klempířů).

9, Navýšeníceny vodného pro rok2012.
10. Rozpoótový výhled 2012-2016.
11. Různé
- ]nformace o podmínkách vyplývajícíchz dotací obdržených na rekonstrukci budovy
ě.p. 172 (OtJ).

12. Diskuze
13. Usnesení
14. Závěr

1-

Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce uvedl starosta p. Jiří Černý
podle zákona o obcích č, 12812000 Sb., v platném
znění. Jednání bylo řádně svoláno a vyvěšeno na
úředníchdeskách a na intemetových stránkách obce.
Přivítal hosty a poděkoval za pohostinnost Penzionu

Pila.
Zastupitelsfuo obce je většinou i/ag} usnášeníschopné.

2.

Schválení píogramu,
imenování

Zapisovatelem byla určena: Bc. Jana Jelečková, Mgr.
Marcela Kubíková.

10 pro
0 proti
0 se zdňel

zapisovatele a
ověřovatelů.

Ověřovatelé zápisu: Hana Zantová, Hana Vedralová.
Sčitatel: Zbyněk Ho]ina.
Hlasování

o

jmenovaných zapisovatelích, ověřovatelích

zápisu a sčitateli.

Změna programu: zrušení bodu č.4, protože podklady
budou připravené až na lednové zastupitelsfuo.
Hlasavání o schválení programu.

9
0
1

pro
proti
se zdžel

10 pro

proti
0 se zdňel
0

3.

Rozpočet obce na
rok2O12.

Zastupitelé měli v týdenním předstihu návrh rozpočtu
k dispozici emailem. Návrh rozpočtu byl rovněž řádně
vyvěšen na úředních deskách a na ínternetových
stránkách obce.
Čast prilmová6.262.100,00 Kč, financování z minulých
let4í0.200,00 Kč. Čast prilmová celkem 6,672.300,00
Kč. Část výdajová celkem 6.672.300,00 Kč. Zůstatek na
BtJ a na sociálním fondu bude uveden k31. 12.2011.
Rozpočetje nevyrovnaný, schodkový (schodek pro rok
2012 bude dorovnán financováním z min. let).
Finančníqýbor doporučil rozpoóet obce na rok 2012 ke
schválení.
Hlasování o souhíasu s navženým rozpočtem,

4.
5.

2.zména rozpočtu
obce k 30.11.2011.
usnesení ke změně
rozpočtu pro konec
roku

20íí.

Bod bylzrušen, materiál bude připraven na lednové

10

pro

a proti
0 se zdžel

zastupitelstvo.

Zastupitelstvo obce stanovuje kompetenci starostovi
obce p. Jiřímu Čemémuk provádění jednotliqých
rozpočtových opatření na konci roku 20,1 1.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o
provedeném rozpočtovém opatřen í n a nej bl ižším
zasedání zastupitelstva obce, konaném po schválení
rozpočtového opatření stiarostou obce,

Hlasování o usnesení ke změně rozpočtu pro konec
roku 2011,

10 pro
0

proti

0 se
6.

šxola

školy Mgr. Renata Pekařová přednesla
zastupitelům obce Výročnízprávu školy za rok
2o1ol2o11.
lnformace o dění ve škole.
Na vědomí zastupitelům. V MŠje 17 dětí, v zŠje to
děti. Z obecních prostředků nebylo na mzdy pracovníků
školy ve výsledku čerpáno nic, ač to bylo zastupiteli

schváleno.

Změna rozpočtu na rok 2011.
Na lednové zastupitelstvo bude připraven konečný
rozpočet.

Rozpočet školv na rok 2012.
Příimová část celkem 2,399.819,00 Kč, výdaiová část

zdžel

celkem 2.399.819,00 Kč. Příjmová část zahrnuje dotaci
z rozpočtu obce 455.000,00 Kč.
Hlasování o souhlasu s rozpútem školy na rok 2012.

10 pro

proti
0 se zdžel
0

7.

Prodei části
pozemku p. p. č
79il2v k. ú. Zlatá
Olešnice, Lhotka.

Kvydanému záméru na prodej částipozemku se nikdo
nevyjádřil. Vzdálenost 1 m od komunikace zůstane kvů]i
vodovodu v majetku obce. Finančnívýbor souhlasí
s prodejem pozemku žadatelům,kteří doručili svou
žádost na obec dne 10. 10.2011, za cenu 60,00 Kč/
m'.

Hlasování o souhlasu s prodejem částipozemku 792/2
v k.ú. Zatá Otešnice, Lhotka za cenu 60,00 Kč / m2.
8.

9.

Zádost o prodej
garáže na pozemku
p.p.č.{5ív k. ú.
zlatá olešnice
Semilská (vedle
klempířů),
Navýšeníceny
vodného pro rok
2012.

Na OU byla doručena žádost o prodej garáže na
pozemku p.p.č. 151 v k.ú. Zlatá Olešnice, Semilská.
Garáž má však v nájmu do roku 2015 jiný uživatel,
prodat se bude moct až po jejím vypršení.
Hlasování o zamítavéodpovědi zájemcům o odkoupení.

10 pro
0

zdňel

10 pro
0

Cástka za mo vody v současnosti činí15,00 Kč a patří
k těm nejnižšímv regionu. Náklady na provoz a ridžbu
však meziročně stoupají, Návrh zvednout cenu vodného
o 2,00 Kč na m3. V roce 2012by tak cena m3 vody byla

proti

a se

proti

0 se

zdňel

17,00 Kč.

Hlasování o nauýšeníceny vdného o 2,00 Kč na 17,00
Kč za m'.

í0.

Rozpočtový výhled

2012-2016.

Vedením obce byl připraven nový rozpočtový r4ýhled na
roky 2O12 - 2016. Současný platný končía na základě
doporučeníauditem Libereckého kraje bylo potřeba
nový výhled pňpravit. Rozpočtový výhled vycházi ze
schváleného Rozvojového plánu obce.
Hlasování o souhlasu s rozpočtovým uýhledem obce na
roky 2012 _ 2016.,

11.

Různé

lnformace o podmínkách wplývaiícíchz dotací
oMžených na rekonstrukci budovy č.p. 172 (OÚ a

Sokolovna)
Z rozhodnutí o registraci akce v |SPROFIN a o účasti
státního rozpočtu na financování akce vypllývá podmínka
platná po dobu 10 let od dokončeníakce, tj, do roku
2015, neměnit využitíprostor, které bylo specifikováno v
lnvestičnímzáměru. lnfonnace se vztahuje k úvaze
zastupitelů o změně využitíprostor lnspekčního pokoje.
lnventuna obecního maietku
Starosta poděkoval zastupitelům za proveden í inventur
obecního majetku.

Nákup náoojového skla do Sokolovny
Obec levně zakoupila 99 ks sklenic na sekt, 240 ks
půllitrů, 70 ks 2 dcl a 70 ks 3 dcl skleniček.
Tanvald požádala obec o finančnípříspěvek na

pro
proti
1 se zdňel

8

1

10 pro
0

proti

0 se

zdňel

činnost školy, kam dojíždírovněž děti ze Zlaté Olešnice
(celkem 4 děti). Návrh na příspěvek ve výši500,00 Kč.

Hlasování o souhlasu s pfrspěvkem 500,00 Kě
Tanvald.

ZŠ

Výročníschůze SDH Zlatá Olešnice
Starostra informova]zastupitele, že se konala výroční
schůze SDH Zlatá Olešnice, a poděkoval H. Vedralové
za účasta doprovod hostů z Polska.
12,

Diskuze

M. Nosek poděkoval za prořezání stromů kolem silnice
na sklenařice.

Povodí Labe odvolalo dohodnutou schůzku, kdy se mělo

projít povodi Zlatnika, čekáme a urgujeme dalšítermín.

Upozornit R. Wiehla, aby nejezdil bagrem přes struhy,
když jede nahoru na sjezdovku. OtJ počítás údžbou
struh na obecních pozemcích na jaře2012.
Blikajícílampa u p. Reichmana, u Zemanů, a pod školou
u Štepantů.Nesvítícílampa u Josífků,
tJprava ozvuěení v Sokolovně - začítřešit hned, aby
bylo hotové do hasičskéhoa maškarního plesu na jaře.

Oslovit p. Kocmana,

Návrh vytipovat nejhůře sjízdná místa v obci v zimním
období a uskladnit na nich posypový materiál, Primámě
je však potřeba se soustředit na efektivní činnost
zaměstnanců technických služeb obce při sypání
komunikací.

Nechat přidělat klíčod šatny v Sokolovně, aby se dala
extra zamknout, když je sálv pronájmu.
M. Kubíková požádala starostu, aby na příští
zastupitelstvo připravil přehled nákladů souvisejících
s provozem vodojemu a vodovodu.

10 pro
0

proti

0 se

zdňel

í3.

Usnesení z 9.
zasedání
zastupitelstva obce
ze dne 12.12.2011,
konaného
v Penzionu PiIa.

Schvaluje se:
90. Usnášení schopnost zastupitelstva,
9,t. Zapisovatel, ověřovatelé zápisu a sčitiatel,

10 pro
9 pro,

92. Program zasedání se zrušeným bodem č.4.
93. Rozpočet obce na rok 2012. F\l doporučil ke
schválení. k nahlédnutína ou.
94, Usnesení ke změně rozpočtu pro konec roku 2011.
95, Rozpoóet školy na rok2012. K nahlédnutína OtJ,
96. Prodej €stipozemku7922 v k.ú. Zlatá Olešnice,
Lhotká za cenu 60,00 Kč / m2,
97. Naqýšeníceny vodného o 2,00 Kč na 17,00 Kč za
m'v roce 2012,
98. Rozpočtový výhled obce na roky 2012
k nahlédnutína oú,
99. Příspěvek 500,00 Kč ZŠTanvald.

-

2016.

Neschvaluje se:
100, Vydání záměru na prodej garáže na pozemku p
č. 151 v k. ú. Zlatá Olešnice, Semilská.

{0.

Závér

1 se zdržel

10 pro
10 pro
10 pro

10 pro
10 pro
8 pro,

1 proti,
1 se zdžel

10 pro
10 pro

10 pro

Starosta obce poděkovaI všem za účasta v 19,30 hod.
ukončil veřeiné zasedání za§tuDite]stva.
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