ZÁPIS
ze 4.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 7.7.2009 na OÚ
v zasedací místnosti od 19,00hodin.

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu
Rallye Bohemia
Sokolovna – podmínky pronájmu
Změna rozpočtu
Různé
Diskuze
Usnesení
Závěr

1.

Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce uvedla starostka obce pí.Věra Hovorková 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.
K minulému zápisu nebyly žádné připomínky.
Přítomno bylo 10 členů zastupitelstva obce, 2 omluveni
Zastupitelstvo obce je většinou hlasů usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla určena pí.Kubíková a pí.Žantová, sčitatelem p.Žanta a ověřovatelé zápisu
pí.Vedralová a p.Černý
10 pro
2.

Schválení programu

Program byl řádně zveřejněn a nebyly k němu žádné připomínky ani doplňující body.
10 pro
3.

Rallye Bohemia

Žádost o průjezd přes obec.Zastupitelstvo neschválilo plánovanou trasu.
7 proti,2 pro,1 se zdržel
4.

Sokolovna

Podmínky pronájmu,návrh dodatku ke smlouvě.
Přišla zastupitelka ing.Nedomlelová.
Návrh pí.starostky-smlouva mezi Sokolem a OÚ Zlatá Olešnice do konce roku 2009.
Odloženo do příštího zastupitelstva,pozvat starostku Sokola pí.Šalšovou a hospodářku
pí.Havlíčkovou.

-25.
2.změna rozpočtu
Příjem nutno navýšit o 40.000,-Kč (dotace na volby)
Část příjmová:
Dotace volby
4111
Celkem navýšení – příjem

+40.000,40.000,-

Rozpočet k 30.4.2009
+ navýšení

6.841.433,-Kč
40.000,-Kč

Rozpočet k 30.6.2009

6.881.433,-Kč

Část výdajová:
Volby
6117
Schválený rozpočet
+ navýšení

+ 40.000,6.841.433,-Kč
40.000,-Kč

Rozpočet k 30.6.2009

6.881.433,-Kč
10 pro

6.
Různé
1)
Pozemek u truhlárny
-rampa stojí částečně na cizím pozemku.Majitel uvedl částku za 1m2/200,-Kč.Celková částka
na pozemek činí cca.80.000,-Kč.Prověřit podmínky.
Odloženo na příští zastupitelstvo.

2)
Dlužník z čp. 255
-splátka dlužného nájemného – penále činí cca.100.000,-Kč
-návrh,že odpracuje dlužnou částku (částečně)
-stavba tarasu,oprava komína
-zastupitelstvo odsouhlasilo,že si část dluhu z penále,p.Matoušek může odpracovat.
11 pro

-33)
Návrh pí.starostky
-poslat finanční pomoc na zatopené oblasti
-částka by měla směřovat přímo na určitou obec,přibližně stejné velikosti
- návrh 30.000,-Kč
11 pro
-organizace TJ Sokol a SDH se rozhodli rovněž přispět a vybranou částku přidat k pomoci
obce,termín stanoven (cca.do 14 dnů)

4)
Budova č.255
-výměna oken,osloveno 5 firem.Dnes došla poslední,ještě se nestihly vyhodnotit.
-výběrové řízení na firmu k zateplení,proběhne zhruba do konce měsíce
-zastupitelstvo pověřuje starostku a místostarostu k výběru firmy
-výměna oken cca 400.000,-Kč i s prací
9 pro,2 se zdrželi
7.
Diskuse
1)pan Nosek - žádost o úpravu fotbalové plochy na Bradle
- žádost o příspěvek 500,-Kč na ceny při fotbalovém turnaji
- příjezdová cesta k Noskovým-opětovná žádost o zpevnění celé cesty od čp.204
k čp.205
2)pan Černý – dotaz na pouťové atrakce – přijedou v pondělí
- povrch před sokolovnou(velmi nerovný)
- žádost o nákup pánve do kuchyně-domluveno s pí.Kaprasovou,že ji zakoupí
a účet přinese
- rekonstrukce šaten u koupaliště – příliš vysoká investice na letošní rok
3)pan Šourek - ve Lhotce v sokolovně otevřené okno (obecní byt Lhotka)
4)pan Žanta - vymletá cesta k vodojemu po přívalových deštích
5)ing. Nedomlelová - u Antala Staška – teče voda na silnici (protáhnout svodnice)
- u hasičárny ve Stanovém totéž
- problémy s motorkáři
6)paní Vedralová - posekat cestičku ke hřbitovu

8.

Usnesení ze 4.zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 7.7.2009
konaného od 19,00 hodin na OÚ.

Schvaluje:
35.

Program zasedání ZO

10 pro

-4-

36.

2.změna rozpočtu
Část příjmová: Dotace ( volby) 40.000,-Kč
Rozpočet k 30.4.2009 6.841.433,-Kč
+ navýšení 40.000,-Kč
Rozpočet k 30.6.2009 celkem 6.881.433,-Kč
Část výdajová: + 40.000,-Kč (volby)
Schválený rozpočet 6.841.433,-Kč
+ navýšení
40.000,-Kč
Rozpočet k 30.6.2009 6.881.433,-Kč
10 pro
37.
pan Matoušek Josef(Stanový)
- dluh z penále si odpracuje
11 pro
38.
Odsouhlasena částka 30.000,-Kč na pomoc po povodních
11 pro
39.
Budova čp.255- zastupitelstvo pověřuje starostku a místostarostu
k výběru firem na výměnu oken a zateplení.Výběrové řízení proběhne zhruba do konce
měsíce.
9 pro,2 se zdrželi
Neschvaluje:
40.

Rallye Bohemia – žádost o průjezd přes obec

7 proti,2 pro,1 se zdržel

9.
Závěr
Starostka obce Zlatá Olešnice pí Věra Hovorková ukončila jednání ZO ve 21,30hodin.

Jaroslav Martinec
místostarosta

Věra Hovorková
starostka

ověřovatelé zápisu

Hana Vedralová

Jiří Černý

