ZÁPIS
ze 2.ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 23.3.2009 na OÚ
v zasedací místnosti od 18,00hodin.
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Schválení programu
Žádost o p ísp vek TJ Sokol
Žádost o z ízení zrcadel pro aerobik
Pozemek-výkup (oto ka u Patk )
Delegování na valnou hromadu SVS v r.2009
Rozbor hospoda ení obce za rok 2008
Dotace na Czech point
R zné - prodej garáže
-na ízení vlády o zvýšení odm n zastupitel o 4%
Diskuse
Usnesení
Záv r

1.

Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce uvedla starostka obce pí.V ra Hovorková podle zákona o obcích
.128/2000 Sb.,v platném zn ní. Jednání bylo ádn svoláno a vyv šeno na ú edních deskách
a na internetových stránkách obce.
K minulému zápisu nebyly žádné p ipomínky.
P ítomno bylo 13 len zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je v tšinou hlas usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla ur ena pí.Holinová,p. erný, s itatelem p.Nosek a ov ovatelé zápisu
pí.Josífková a p.Žanta.
13 pro
2.

Schválení programu

Program byl ádn zve ejn n a nebyly k n mu žádné p ipomínky ani dopl ující body.
13 pro
3.

Žádost od TJ Sokol

Oble ení s logem „AEROBIC TEAM“ za 6.000,-K
13 pro
4.

Žádost na finan ní p ísp vek na mobilní zrcadla

P ísp vek 5.700,-K
5.

Cvi ení pro ženy aerobicu zdarma

10 pro,1 proti,1 se zdržel
10 proti,2pro,1 se zdržel

6.

-2Pozemek – výkup( oto ka u Patk ) – zastávka SAD

Návrh vstoupit v jednání s majitelem pozemku o odkoupení pozemku Obcí za cenu v míst
obvyklou 60,- K / m2.
13 pro
7.

Delegování na valnou hromadu

Delegování starostky obce pí V ry Hovorkové na valnou hromadu SVS a Euroregionu v roce
2009.
13 pro
8.

Rozbor hospoda ení

ást výdajová celkem

Skute nost
6.265.130,82

P íjem
Financ.z min let
Z statek na BU
Celkem p íjem

7.492.985,77
721.375,50
436.730,94
8.651.092,21

Z statek na BÚ k 31.12.2008
Z statek na soc.fondu k 31.12.2008

2.349.004,75 K
36.956,64 K

Celkem

2.385.961,39 K

Finan ní výbor doporu uje ke schválení
9.

Aktiva 96 343 387,62 K
Pasiva 96 343 387,62 K

10.

Dotace na Czech point

13 pro
13 pro

Nevyplatí se žádat o dotaci, protože se nevztahuje na nákup nového PC, který je pot eba na
OU.
Nákup nového PC – zakoupí obec z vlastních zdroj
13 pro
11.

R zné

-prodej garáže-znalecký posudek-s pozemkem + k lna
Garáž
101.265,-K
Kolna + 87 m2 parcela
5.500,-K
Výsledná cena
106.920,-K

-3-na ízení vlády .20/2009 Sb o zvýšení odm n zastupitel o 4%
5 pro,7 proti,1se zdržel
-zvýšení místostarostovi o 4% ( 200,-K )
8 pro,2 proti,3 se zdrželi
-rozpo tový výhled do roku 2013 – viz p íloha

10 pro,1 proti,2 se zdrželi
-podat žádost o dotaci na zateplení a vým nu oken v p.255
13 pro
-stromy v Ho enci- náletové stromy je pot eba vykácet-souhlas kácení svépomocí ob an , za
d evo 100,-K /m3-po dokon ení uklidit, zájemci se mohou p ihlásit na oú.
13 pro
-na v domí - pod kování od spole nosti pro Jizerské hory za fin. dar
-oprava cesty k RD p.215 erný Roman
-zakoupení v cí do kuchyn (p llitry,atd.)
-pozemky za sokolovnou-nechat na p íští rok-2 m síce vydaný zám r na prodej
-11.4.2009 fotbalový turnaj,zap j ení fotbal. dres p. ernému
-taras u domu p.43,spole n s rekonstrukcí šaten v letošním roce – p edána dokumentace
-na Vrších-výv sní tabule k zastávce autobusu
-reklamace na úklid sokolovny – informovat správce,zámek na ná a ovnu
-osv tlení Lhotka – p.Pospíšil

12. Usnesení ze 2. zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 23.3.2009 konaného od
18,00 hodin na OÚ.
Schvaluje:
11. Program zasedání ZO
13 pro
12. Žádost od TJ Sokol na nákup oble ení s logem „ AEROBIC TEAM“ za 6 000,- K
13 pro
13. Žádost od TJ Sokol na mobilní zrcadla v cen 5 700,- K
10 pro, 1 proti, 1 se zdržel
14. Návrh vstoupit v jednání s majitelem pozemku o odkoupení pozemku Obcí za cenu
v míst obvyklou 60,- K / m2 – oto ka autobusu u Patk
13 pro
15. Delegování starostky pí. V ry Hovorkové na valnou hromadu SVS a Euroregionu v roce
2009.
13 pro

-416. Rozbor hospoda ení obce k 31.12.2008.

Skute nost
6.265.130,82

ást výdajová celkem
P íjem
Financ.z min let
Z statek na BU
Celkem p íjem

7.492.985,77
721.375,50
436.730,94
8.651.092,21

Z statek na BÚ k 31.12.2008
Z statek na soc.fondu k 31.12.2008

2.349.004,75 K
36.956,64 K

Celkem

2.385.961,39 K

Finan ní výbor doporu uje ke schválení

13 pro
17. Aktiva 96 343 387,62 K , Pasiva 96 343 387,62 K
13 pro
18. Nákup nového PC – zakoupí obec z vlastních zdroj
13 pro
19. Zvýšení místostarostovi o 4% ( 200,- K )
8 pro, 2 proti, 3 se zdrželi
20. Rozpo tový výhled do roku 2013 – viz. P íloha
10 pro, 1 proti, 2 se zdrželi
21. Podat žádost o dotaci na zateplení a vým nu oken v p. 255 13 pro
22. Kácení strom v Ho enci( náletové stromy ) svépomocí ob an , za d evo 100,- K / m3,
po dokon ení uklidit
13 pro
Neschvaluje:
23. Cvi ení pro ženy aerobicu zdarma
10 proti, 2 pro
24. na ízení vlády . 20/2009 Sb o zvýšení odm n zastupitel o 4%
5 pro, 7 proti, 1 se zdržel

13.

Záv r
Starostka obce pí. V ra Hovorková ukon ila jednání ZO ve 20,45 hodin.
Jaroslav Martinec
Místostarosta

V ra Hovorková
starostka
ov ovatelé zápisu

Josífková Iva

Žanta Milan

