ZÁPIS
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Zlatá Olešnice konaného dne 16.8.2010 na OÚ
v zasedací místnosti od 19,00 hodin.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Schválení programu.
Rozbor hospodaření k 30.6.2010
Informace o dokončení zateplení čp. 255
Žádost o odkoupení části ppč. 1043/2 ve Zlaté Olešnici – Semilská
Žádost o odkoupení části ppč. 995 ve Zlaté Olešnici - Navarovská
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 12 členů zastupitelstva, omluvena 1
Zastupitelstvo obce je většinou hlasů usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla určena pí. Holinová, pí. Vedralová, sčitatelem p. Černý
Ověřovatelé zápisu: p. Žanta, p. Melichar
12 pro

2.
Schválení programu.
Oprava v bodě 5 žádost o odkoupení části ppč. 1043/2 ve Zlaté Olešnici Navarovská
12 pro
Program byl řádně zveřejněn a nebyly k němu žádné připomínky

12 pro

3.
Rozbor hospodaření Obce Zlatá Olešnice k 30.6.2010.
Část příjmová 3 556 557,98, fin. z min. let 1 035 660,- Kč, zůstatek na BÚ k 31.12.2009
2 043 902,54, část příjmová celkem 6 636 120,34, část výdajová 2 723 307,33.
Zůstatek na BÚ k 30.6.2010 3 858 936,37, zůstatek na soc. fondu k 30.6.2010 53 876,64,
celkem 3 912 813,01 Kč
12 pro
4.
Informace o dokončení zateplení čp. 255
Informace zastupitelstva o dokončení zateplení bytového domu čp. 255

5.
Žádost o odkoupení části ppč. 1043/2 ve Zlaté Olešnici – Navarovská
Vydat Záměr na prodej části p.p.č. 1043/2 Zlatá Olešnice Navarovská
12 pro

-2–
6.
Žádost o odkoupení části ppč. 995 ve Zlaté Olešnici - Navarovská
Vydat Záměr na prodej části ppč. 995 ve Zlaté Olešnici Navarovská
10 pro, 2 se zdrželi
7.
-

-

8.
-

9.
44.
45.
46.

47.
48.

Různé
vyúčtování dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly
ve dnech 28.-29.5. 2010. Příjmy – 33 627,75 Kč, výdaje – 33 627,75 Kč s UZ 98071
12 pro
nabídka leteckých snímků Zlaté Olešnice a Stanového, Lhotka bude dodána, možnost
k nahlédnutí na OU, nebo objednání za 240,- Kč/ks
výpověď z obchodu v čp. 195 – podat inzerát
vyhlášení finanční veřejné sbírky na zmírnění následků živelné pohromy – povodně –
zařídit na KÚ Liberec
Finanční příspěvek na povodně 30 000,- Kč do Heřmanic u Liberce
Veřejná sbírka materiálu pro obce, které jsou na tom nejhůře
12 pro
návrh rozpočtu na prořez hřbitova
12 pro
Diskuse
vyzvat majitele vraku aut na odstranění
ve Lhotce zkontrolovat osvětlení
dotaz na odstranění černé stavby plotu
vysvětlení proč se nemohl konat volejbalový turnaj v sokolovně – seminář měl
smlouvu do soboty 15,00 hodin
umístění hasičů jednotlivců na celorepublikovém kole
odstranit ceduli na hřbitově a dát novou….odpadky dávat pouze do umístěných nádob
u hřbitova
cesta k vodojemu střed – svést vodu,dát železnou svodnici – poničená cesta
ve Stanovém a v okolí do barevných zvonů se dávají pouze odpady k tomu určené,dále
je možnost velkoobjemového kontejneru u truhlárny, kde se můžou dát větší věci
pouze za přítomnosti pracovníků OU a dále 2 x za rok svoz nebezpečného odpadu
informovat občany rozhlasem o změnách v obci
vedená objížďka na Harrachov přes Zlatou Olešnici – kamiony jezdí na Rejdice a ničí
tak novou silnici – upozorněn Krajský úřad a požádán o nápravu již v pátek 13.8.2010
poděkování za pomoc při povodních v Hrádku nad Nisou místním hasičům
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 16.8.2010, konaného na OU
v zasedací místnosti.
Schválení programu
12 pro
Opravu v bodě 5 žádost o odkoupení části ppč. 1043/2 ve Zlaté Olešnici Navarovská
12 pro
Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice k 30.6.2010. Část příjmová 3 556 557,98, fin.
z min. let 1 035 660,- Kč, zůstatek na BÚ k 31.12.2009 2 043 902,54, část příjmová
celkem 6 636 120,34, část výdajová 2 723 307,33. Zůstatek na BÚ k 30.6.2010
3 858 936,37, zůstatek na soc. fondu k 30.6.2010 53 876,64 Kč, celkem
3 912 813,01 Kč.
12 pro
Vydat Záměr na prodej části p.p.č. 1043/2 Zlatá Olešnice Navarovská
12 pro
Vydat Záměr na prodej části p.p.č. 995 ve Zlaté Olešnici Navarovská
10 pro, 2 se zdrželi

49.

50.

51.

-3Vyúčtování dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly
ve dnech 28. -29.5.2010. Příjmy – 33 627,75 Kč, výdaje - 33 627,75 Kč s UZ 98071
12 pro
Vyhlášení finanční sbírky na zmírnění následků živelné pohromy – povodně – zařídit
na KU Liberec. Finanční příspěvek na povodně 30 000,- Kč do Heřmani u Liberce.
Veřejná sbírka materiálu pro obce, které jsou na tom nejhůře
12 pro
Návrh rozpočtu na prořez hřbitova
12 pro

10.
Závěr
Starostka obce Zlatá Olešnice pí. Věra Hovorková ukončila jednání ZO ve 21,50 hodin.

Jaroslav Martinec
místostarosta

Věra Hovorková
starostka

ověřovatelé zápisu

Milan Žanta

Pavel Melichar

