ZÁPIS
ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva OBCE Zlatá Olešnice konaného dne 21.6.2010 na OÚ
v zasedací místnosti od 19,00 hodin.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Schválení programu
ZŠ – žádost o dofinancování
Žádost ZŠ o vedení zjednodušeného účetnictví
Schválení hospodářského výsledku ZŠ
Výsledek auditu, závěrečný účet obce
Aktiva,pasiva.
Pozemkový fond – místní komunikace
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,omluven 1, neomluven 1
Zastupitelstvo obce je většinou hlasů usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla určena pí. Holinová , pí. Josífková, sčitatelem pí. Vedralová
ověřovatelé zápisu: p. Plešinger, Mgr. Kubíková
11 pro
2.

Schválení programu

Doplnění bodu - 2. změna rozpočtu obce k 30.6.2010
Program byl řádně zveřejněn a nebyly k němu žádné připomínky

11 pro

3.
2. změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k 30.6.2010.
Část příjmová - navýšení 60 000,-, část příjmová celkem 6 893 560,- Kč
Část výdajová – navýšení 60 000,-, část výdajová celkem 6 893 560,- Kč
11 pro
4.
ZŠ – žádost o dofinancování.
Podle ustanovení § 23 odst. 3 a 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, žádá škola o povolení
výjimky z počtu žáků ve třídě, který stanovuje vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním
vzdělávání. Počet žáků stanovený pro tento typ školy je 10 žáků. Počet žáků přihlášených
k 1.9.2010 je 9.
Výjimka je platná pro školní rok 2010/2011.
11 pro

-2–
5.
Žádost ZŠ o vedení zjednodušeného účetnictví
Žádost příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice o souhlas vést od 1.1.2010 účetnictví
ve zjednodušeném rozsahu v souladu s ustanovením § 9 odst. 3, písm c) zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění , za daných podmínek:
bude vedena analytická evidence k syntetickým účtům
bude vedena podrozvahová evidence
bude veden účetní deník
bude vedena hlavní kniha
9 pro, 2 se zdrželi
6.
Schválení hospodářského výsledku ZŠ
Žádost o schválení převodu hospodářského výsledku v částce 162 902,68 Kč z roku 2009 do
rezervního fondu a fondu odměn v r. 2010.
Tento hospodářský výsledek je větší o nespotřebované dodávky než je finanční zůstatek.
Rezervní fond 130 322,10 Kč
Fond odměn 32 580,58 Kč
11 pro
7.
Výsledek auditu, závěrečný účet obce
Závěrečný účet obce se uzavírá s výhradou spolu se zprávou o výsledcích hospodaření za rok
2009. Projednání Závěrečného účtu bylo uzavřeno v souladu s výrokem Zprávy, na jehož
základě přijala obec opatření, potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Zastupitelstvo
obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 obce Zlatá Olešnice
a bere na vědomí nápravu chyb a nedostatků.
1) S metodickou pomocí KÚ Lbc byly dohledány a odstraněny inventurní rozdíly
2) V květnu byly zpětně doplaceny rozdíly v odměně místostarosty a nadále se mu bude
vyplácet částka odsouhlasená ZO.
11 pro
8.

Aktiva,pasiva.
Aktiva celkem 95 575 335,31 Kč ,pasiva 95 575 335,31 Kč

10 pro 1 se zdržel

9.
Pozemkový fond – místní komunikace.
Nabídka od PFČR k bezúplatnému převodu dotčených komunikací na obec Zlatá Olešnice,
jedná se o následující v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská a Zlatá Olešnice Navarovská:
p.p.č. 1012/10 ( 288 m2 ), 1013/7 ( 120 m2 ), 1584/14 ( 845 m2 ), 1012/2 ( 7190 m2 ), 1013/5
( 934 m2 ), 1586/3 ( 511 m2 ), 1012 /3 ( 663 m2 )
10 pro, 1 se zdržel
10.
-

-

Různé.
seznámení s průběhem návštěvy Litoměřického biskupa, další návštěva 23.10.2010 –
žehnání obecního praporu
oslovit československou husitskou církev kvůli pozemku u zvoničky
11 pro
p. Ladman ze Lhotky – návrh na výměnu pozemku zabraného cestou ( p.p.č. 97 ) za
p.p.č. 55 ( 74 m2 ), nechat odměřit na p.p.č. 97 stejný počet metrů
10 pro, 1 se zdržel
návrh na prodej starého vleku za traktor
11 pro
koupě zrcadel na křižovatku u pošty a u odbočky na Stanové ( 2 ks ), nainstaluje SUS
11 pro
výzva k sepsání nové smlouvy s TJ Sokol Zlatá Olešnice
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-

žádost o odkup p.p.č. 111 ve Lhotce, nesrovnalosti v pozemcích – odloženo na příští
zastupitelstvo
koupě p.p.č. 229/5 u truhlárny za 80 000,- Kč
11 pro
letní soustředění v Sokolovně termíny: 7. – 14.8.2010 a 21. – 28.8.2010 ( odevzdat
klíče od sokolovny)
žádost o odkoupení části p.p.č. 995 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská od obce
10 pro, 1 se zdržel
zvýšení limitu příjmové pokladny na částku 50 000,- Kč 11 pro

11.
-

Diskuse.
posekat hřiště na Mundialu
u hřbitova špatná cedule na skládku
na místních komunikacích dopravní značení
zda by šlo vyřezat křoví pod sokolovnou ve Lhotce
26.6.2010 hasičská soutěž a memoriál Jaroslava Balatky u VPN ve Zlaté Olešnici
odstranit automobil od šaten u VPN
úspěchy hasičů v soutěžích – jeden se zúčastní i republikového kola
chybí lavička v parku
zdevastovaná čekárna u pošty

12.

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 21.6.2010, konaného na OU
v zasedací místnosti.
30.
31.
32.

33.

34.

35.

Schválení programu.
11 pro
2. změna rozpočtu obce – k nahlédnutí na OU
11 pro
Žádost ZŠ a MŠ o povolení výjimky z počtu žáků ve třídě, který stanovuje
vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání. Počet žáků stanovený pro tento
typ školy je 10 žáků. Počet žáků přihlášených k 1.9.2010 je 9. Výjimak je platná
pro školní rok 2010/2011
11 pro
Žádost příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice vést od 1.1.2010 účetnictví
ve zjednodušeném rozsahu v souladu s ustanovením § 9 odst. 3, písm c) zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, za daných podmínek:
bude vedena analytická evidence k syntetickým účtům, bude vedena podrozvahová
evidence, bude veden účetní deník, bude vedena hlavní kniha 9 pro, 2 se zdrželi
žádost ZŠ o schválení převodu hospodářského výsledku v částce 162 902,68 Kč
z roku 2009 do rezervního fondu a fondu odměn v r. 2010.
Rezervní fond 130 322,10 Kč, fond odměn 32 580,58 Kč
11 pro
Závěrečný účet obce se uzavírá s výhradou spolu se zprávou o výsledcích
hospodaření za rok 2009. Projednání Závěrečného účtu bylo uzavřeno v souladu
s výrokem Zprávy, na jehož základě přijala obec opatření, potřebná k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků. Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2009 obce Zlatá Olešnice a bere na vědomí
nápravu chyb a nedostatků.
1) S metodickou pomocí KÚ Lbc byly dohledány a odstraněny inventurní rozdíly
2) V květnu byly zpětně doplaceny rozdíly v odměně místostarosty a nadále se mu
bude vyplácet částka odsouhlasená ZO
11 pro
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35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Aktiva celkem 95 575 335,31 Kč, pasiva celkem 95 575 335,31 Kč
10 pro, 1 se zdržel
Nabídku od PFČR k bezúplatnému převodu dotčených komunikací na obec Zlatá
Olešnice, jedná se o následující v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská a Zlatá Olešnice
Navarovská: p.p.č. 1012/10 ( 288 m2 ), 1013/7 ( 120 m2 ), 1584/14 ( 845 m2),
1012/2 ( 7190 m2 ), 1013/5 ( 934 m 2 ), 1586/3 ( 511 m2 ), 1012/3 ( 663 m2 )
10 pro, 1 se zdržel
Oslovit československou husitskou církev kvůli pozemku u zvoničky
11 pro
Návrh p. Ladman ze Lhotky na výměnu pozemku zabraného cestou ( p.p.č. 97 ) za
p.p.č. ( 74 m2 ), nechat odměřit na p.p.č. 97 stejný počet metrů 10 pro, 1 se zdržel
Návrh na prodej starého vleku za traktor
11 pro
Koupi zrcadel na křižovatku u pošty a u odbočky na Stanové ( 2 ks), nainstaluje
SUS
11 pro
Koupi p.p.č. 229/5 u truhlárny za 80 000,- Kč
11 pro
Žádost o odkoupení části p.p.č. 995 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská od obce
10 pro, 1 se zdržel
Zvýšení limitu příjmové pokladny obce na částku 50 000,- Kč
11 pro

13.
Závěr
Starostka obce Zlatá Olešnice pí. Věra Hovorková ukončila jednání ZO ve 21,30 hod.

Jaroslav Martinec
místostarosta

Věra Hovorková
starostka

ověřovatelé zápisu

Jiří Plešinger

Mgr. Marcela Kubíková

