ZÁPIS
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 14.9.2009
v pensionu „Na pile“ od 19,00 hodin.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Schválení programu.
Zvyšování regulovaných nájmů
Hospodaření za I. pololetí.
čp. 255 – výměna oken, zelená úsporám.
Příprava rozpočtu na rok 2010
Různé.
Diskuse.
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 11 členů zastupitelstva obce, 2 omluveni
Zastupitelstvo obce je většinou hlasů usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla určena pí. Holinová,pí Žantová, sčitatelem p. Nosek
Ověřovatelé zápisu: p. Melichar, pí. Josífková
11 pro
2.
Schválení programu.
Program byl řádně zveřejněn a nebyly k němu žádné připomínky ani doplňující body.
11 pro
3.
Zvyšování regulovaných nájmů.
Jednostranné zvýšení nájemného podle zákona č. 107/2006 Sb.a o změně zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb., také
z údajů sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb.
Do 1999 obyvatel končí v r. 2010, zvýšení platí od 1.1.2010. Zvýšení má odstranit nerovnosti
v platbách. Plné zvýšení na 29,55 Kč/m2
Věcně usměrňované nájemné je u nás 38,50 Kč/m2.
Finanční výbor projednal a doporučuje pro zastupitele.
9 pro, 2 proti
4.
Hospodaření obce za II. čtvrtletí 2009.
Část příjmová 3 440 717,37 Kč, fin. z min. let 1 147 893,- Kč, zůstatek na BU k 31.12.08
1 238 068,39 Kč, celkem část příjmová 5 826 678,76 Kč, část výdajová 2 675 783,54 Kč,
zůstatek na BU k 30.6.2009 - 3 085 888,58 Kč, zůstatek na soc.fondu k 30.6.2009 –
65 006,64 Kč
11 pro
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5. Čp. 255 – výměna oken, zelená úsporám.
Výměna oken – ve výběrovém řízení zvítězila firma OKNA MACEK – nejnižší cena.
Zateplení - zřejmě až příští rok na jaře, kvůli neustálým změnám v podmínkách dotačního
titulu
6. Příprava rozpočtu na rok 2010
Pouze základní rozpočet, potom podle příjmů se bude změnami dotvářet, začínají se
zmenšovat příjmy na daních.
Připraví se klasický rozpočet, financování z minulých let půjde na zateplení čp. 255,
projekt Lhotka,rozhlas, popřípadě zázemí koupaliště
7. Různé.
- žádost o pronájem části pozemku 1619/1 ( 270 m2 ), zamítá se – napsat dopis
- 2 žádosti o prodej pozemku č. 761 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská – odloženo na příští
zastupitelstvo
- děkovný dopis za finanční pomoc při povodních od obce Nový Oldřichov na Děčínsku
- schůzka s TJ Sokol – domluva,že dlužnou částku odpracují mytím oken v Sokolovně
- žádost o pokácení bříz v areálu požární nádrže
10 pro,1 proti
- žádost o terénní úpravy u VPN – srovnání povrchu 10 pro, 1 proti
8.
-

Diskuse.
na hřbitově, vysekané pouze cestičky,kde nejsou hroby, je tráva vysoká
vodojem střed,zarostlý,boudy ve špatném stavu
stížnosti na pracovníky OU
střechy čp. 43 a čp. 196 ve špatném stavu
zastávka u Patků, uklidit
bolševník, zlikvidovat – u vodoteče + netýkavka
dát na internet fotky s nabídkou na pronájem Sokolovny
připomenout na povodí Labe průřez stromů
u Patků chybí značka odbočka na Stanový
odstranit značku k bytovkám
u kostela kolem fary a školy – vyštípat stromky

9. Usnesení.
Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 14.9.2009
konaného od 19,00 hodin v pensionu „ Na pile“.
Schvaluje:
41.
Program zasedání.
11 pro
42.
Plné zvýšení regulovaného nájmu na 29,55 Kč / m2. FV projednal a doporučil
9 pro, 2 proti
43.
Rozbor hospodaření obce za II. čtvrtletí.Část příjmová 3 440 717,37 Kč, fin.
z min. let 1 147 893,- Kč, zůstatek na BU k 31.12.08 – 1 238 068,39 Kč,
celkem část příjmová 5 826 678,76 Kč, část výdajová 2 675 783,54 Kč,
zůstatek na BU k 30.6.2009 – 3 085 888,58 Kč, zůstatek na soc. fondu
k 30.6.2009 – 65 006,64 Kč
11 pro
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44.
45.

Žádost o pokácení bříz v areálu požární nádrže
10 pro, 1 proti
Žádost o terénní úpravy u VPN – srovnání povrchu 10 pro, 1 proti

10. Závěr.
Starostka obce Zlatá Olešnice pí. Věra Hovorková ukončila jednání ZO ve 21,00 hodin.

Jaroslav Martinec
místostarosta

Věra Hovorková
starostka

ověřovatelé zápisu

Iva Josífková

Pavel Melichar

