ZÁPIS
ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 7.12.2009 od 18,00
hodin v zasedací místnosti OU.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení.
Schválení programu.
Žádost okresního soudu o jmenování přísedícího.
Rozpočet ZŠ a MŠ pro rok 2010.
Rozpočet obce na rok 2010.
Rozbor hospodaření za III. čtvrtletí 2009.
Usnesení ke změně rozpočtu pro konec roku 2009.
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.
Přítomno bylo 12 zastupitelů, 1 omluvena
Zastupitelstvo obce je většinou hlasů usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla určena pí. Holinová a p. Plešinger, sčitatelem p. Melichar
Ověřovatelé zápisu: pí. Žantová, p. Nosek
12 pro
2.
Schválení programu.
Program byl řádně zveřejněn a nebyly k němu žádné připomínky ani doplňující body.
12 pro
3.
Žádost okresního soudu o jmenování přísedícího.
Zvolena pí. Jana Šalšová pro další funkční období, jako přísedící u soudu v Jablonci nad
Nisou.
12 pro
4.
Rozbor hospodaření za III. čtvrtletí 2009.
FV doporučuje ke schválení.
Část příjmová 4 952 517,36 Kč, financování z min. let 1 147 893,- Kč, zůstatek na BU
k 31.12.2008 – 1 238 068,39 Kč, část příjmová celkem 7 338 478,75 Kč,
část výdajová 4 036 324,12 Kč
zůstatek na BÚ k 30.9. 2009 3 252 582,99 Kč
zůstatek na soc. fondu k 30.9.2009 49 571,64 Kč
12 pro
5.
Rozpočet obce na rok 2010.
FV doporučuje ke schálení.
Část příjmová 5 670 600,- Kč, financování z minulého roku 1 035 660,- Kč, část příjmová
celkem 6 706 260,- Kč,
část výdajová 6 706 260,- Kč. Z paragrafu 1036 ve výdajové části převedeno 10 000,- Kč na
paragraf 3419.
Rozpočet na rok 2010 je nevyrovnaný - schodkový
12 pro

-2–
6.
Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2010
Část příjmová 2 246 000,- Kč, část výdajová celkem 2 246 000,- Kč

12 pro

7.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009
Seznámení od Mgr. Pekařové – ředitelky školy.

12 pro

8.
Usnesení ke změně rozpočtu pro konec roku 2009.
FV doporučuje ke schválení.
Zastupitelstvo obce stanovuje kompetenci starostce obce pí. Hovorkové k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření na konci roku 2009.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o provedeném rozpočtovém opatření na
nejbližším zasedání Zastupitelstva obce, konaném po schválení rozpočtového opatření
starostkou obce.
12 pro
9.

Různé.
pověření starostky obce k podpisu smlouvy o věcné břemeno pro ČEZ
12 pro
informace o bytě v čp. 242 – hasičárna a o bytě v čp. 195
žádost p. Žanty ze Stanového na odkoupení části p.p.č. 99/1 na které stojí
garáž. Vydat Záměr na p.p.č. 99/1 o prodeji části pozemku ( dodat geometrický
plán )
12 pro
-

10.

11.

seznámení o kontrole HZS na OÚ na dokumentaci JPO III

Diskuse.
doplnit internetové stránky obce
kontrola stolů v sokolovně
poděkování pořadatelům Mikulášské besídky
úklid chodby na galerce
zkouška sirén
znečišťování potoka ve Stanovém
strom na farním pozemku překáží v osvětlení kostela
připomínka zastupitele k paragrafu 6112 pol. 5023 , na příště rozepsat
Usnesení:

Schvaluje:
52.
53.
54.

55.

Program zasedání.
12 pro
Zvolení pí. Šalšové, jako přísedící u soudu v Jablonci nad Nisou pro další funkční
období
12 pro
Rozbor hospodaření za III, čtvrtletí 2009. FV doporučuje ke schválení.
Část příjmová 4 952 517,36 Kč, financování z min. let 1 147 893,- Kč, zůstatek na BU
k 31.12.2008 – 1 238 068,39 Kč, část příjmová celkem 7 338 478,75 Kč
část výdajová celkem 4 036 324,12 Kč
12 pro
Rozpočet obce na rok 2010. FV doporučuje ke schválení. Část příjmová 5 670 600,Kč, financování z minulého roku 1 035 660,- Kč, část příjmová celkem 6 706 260,Kč, část výdajová celkem 6 706 260,- Kč. Rozpočet na rok 2010 je nevyrovnaný schodkový

56.
57.
58.

59.
60.

-3Z paragrafu 1036 ve výdajové části převedeno 10 000,- Kč na paragraf 3419.
12 pro
Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2010. část příjmová 2 246 000,- Kč, část výdajová celkem
2 246 000,- Kč
12 pro
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2008/2009
12 pro
Stanovit kompetenci starostce obce pí. Hovorkové k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření na konci roku 2009. Také si vyhrazuje právo na informaci o
provedeném rozpočtovém opatření na nejbližším zasedání Zastupitelstva obce,
konaném po schválení rozpočtového opatření starostkou obce.
12 pro
Pověření starostky obce k podpisu smlouvy o věcné břemeno pro ČEZ
12 pro
Vydat záměr na p.p.č. 99/1 v k.ú. Stanový o prodeji části pozemku ( dodat
geometrický plán )
12 pro

12.
Závěr.
Starostka obce Zlatá Olešnice pí. Věra Hovorková ukončila jednání ZO ve 20,45 hodin.

Jaroslav Martinec
místostarosta

Věra Hovorková
starostka

ověřovatelé zápisu

Miroslav Nosek

Hana Žantová

