
ZÁPIS
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, které se konalo dne

21. 4. 2011 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zasedání bylo zahájeno v 18.05. hodin v zasedací místnosti OÚ ve Zlaté Olešnici p. Jiřím
Černým. Přítomno bylo 10 zastupitelů.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů
3. Rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí
4. Pronájem pozemku p. p. č. 39 v k.ú. Zlatá Olešnice, Navarovská
5. Převod pozemku p. p. č. 1060/1 v k.ú. Zlatá Olešnice, Navarovská z PF na obec Zlatá

Olešnice
6. Opravy obecních cest: Jelínkovi, Pavlousek, Jehlička, Krafek, Chudkovi, Vodička
7. Žádost o příspěvek na opravu příjezdové komunikace na parcelách 777/10-15
8. Rozvojový plán obce (odevzdání návrhů od zastupitelů)
9. Česko-Polská spolupráce
10. Informovanost občanů (odevzdání vyplněných archů)
11. Projednání dlouhodobé bezúplatné výpůjčky pozemku p.p.č.733/2 v k. ú. Zlatá

Olešnice - Navarovská
12. Změna usnesení o odměně zastupitelům obce.
13. Smlouva o budoucí smlouvě kupní a zástavní Obec vs. Ba1atka a Rennerová.
14. Odpočinková místa Zl. Olešnice a Stanový.
15. Různé
16. Diskuze
17. Usnesení
18. Závěr

'"

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce uvedl starosta p. Jiří Černý 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.
Zastupitelstvo obce je většinou hlasů usnášení schopné.

lOpro

2. Schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů

Schválení programu s třemi doplňujícími body k původní verzi v pozvánce:
12) Změna usnesení o odměně zastupitelům obce.
13) Smlouva o budoucí smlouvě kupní a zástavní Obec vs. Balatka a Rennerová.
14) Odpočinková místa Zl. Olešnice a Stanový.
Zapisovatelem byla určena Bc. Jana Jelečková, J. Martinec, 1. Josífková
Ověřovatelé zápisu: H. Žantová, H. Vedralová
Sčitatel: M. Nosek

lOpro



3. Rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí

Rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí doporučil FV ke schválení.
Příjmová část 1.926.869,65 Kč, financování z minulých let 101.940,00 Kč, zůstatek na
BÚ k 31. 12.2010 2.358.182,56 Kč, částpříjmová celkem 4.386.992,21 Kč.
Výdajová část celkem 1.345.079,47 Kč. Zůstatek na BÚ k 31. 3. 2011 byl 2.979.243,10
Kč, zůstatek na sociálním fondu k 31. 3. 2011 byl 62.669,64 Kč. Celkem na BÚ k 31. 3.
2011 3.041.912,74 Kč.
K nahlédnutí na OÚ nebo Úřední desce na webové stránce.

lOpro

4. Pronájem pozemku p. p, č. 39 v k.ú. Zlatá Olešnice, Navarovská

Pronájem pozemku o výměře cca 6.600 m2
• FV doporučil cenu 100,- Kč / rok.

Hlasování o pronájmu pozemku.
lOpro

5. Převod pozemku p. p. č. 1060/1 v k.ú. Zlatá Olešnice, Navarovská z PF na obec
Zlatá Olešnice

'"FV doporučuje ke schválení. Hlasování o převodu.
lOpro

6. Opravy obecních cest: Jelínkovi, Pavlousek, Jehlička, Krafek, Chudkovi,
Vodička

Zpracován rozpočet na opravu 4 cest. FV doporučuje viz. zápis. Ceny dle CN. Oprava
cesty k p. Jelínkovi, p. Pavlouskovi,
Další cesty budou řešeny lokální opravou, jinak rozsáhlejší opravy budou realizovány
v příštích letech
Žádost: p. Rener z roku 2008 žádá o navezení materiálu na cestu do Lhotky.

lOpro

Oprava cesty Chudkovi: Zastupitelstvo obce souhlasí, že náklady na zaměření a opravu
cesty ponesou Chudkovi a mohou si na katastru nemovitostí zanést věcné břemeno na
přístup a příjezd k jejich nemovitosti.

lOpro

7. Žádost o příspěvek na opravu příjezdové komunikace na parcelách 777/10-15

Hlasování o spoluúčasti obce na opravě.
Příští zastupitelstvo se bude jednat o výši částky, kterou obec přispěje.

8 pro, 2 proti

Dorazila Bc. J. Jelečková.



8. Rozvojový plán obce (odevzdání návrhů od zastupitelů)

Zastupitelé přednesli své body k zařazení do rozvojového plánu obce. Pro příští zasedání
zastupitelstva bude připraven seznam s orientačními částkami. Zpracuje se rozvojový plán
obce, který bude uveřejněn k připomínkování občany obce.

9. Česko-Polská spolupráce v rámci Euroregionu Nisa

Ve středu 27.4. přijede delegace z vesnice Osečnice z Polska (blízko Jelenie Gory). Jedná
se o první setkávací schůzku.

10. Informovanost občanů (odevzdání vyplněných archů)

Zastupitelé předali vyplněné archy. Dalším krokem bude zpracování databáze a v květnu
spuštění rozesílání sms zpráv. Zároveň budou po obci ještě rozneseny lístečky se
samostatným souhlasem se zpracováním osobních údajů, které budou lidé moci odevzdat
na OÚ.

....
11. Projednání dlouhodobé bezúplatné výpůjčky pozemku p.p.č.733/2 v k.ú. Zlatá

Olešnice - Navarovská

Hlasování o bezplatné výpůjčce pozemku na 20 let.
11 pro

12. Změna usnesení o odměně zastupitelům obce.

Změna usnesení (odměny zastupitelům). Dle auditu a zákona bylo dřívější usnesení
chybné a je potřeba jej změnit. Odměna zastupiteli bude vyplácena každý měsíc.

10 pro, 1se zdržel

13. Smlouva o budoucí smlouvě kupní a zástavní Obec vs. Balatka a Rennerová.

Smlouva o budoucí smlouvě kupní a zástavní a dalších souvisejících ujednáních mezi obcí
Zlatá Olešnice a Lukášem Balatkou a Martinou Rennerovou.
Hlasování o smlouvě s podmínkou pro následný prodej pozemku a prominutí zbytku
kupní ceny (dle smlouvy).

11 pro

14. Odpočinková místa Zl. Olešnice a Stanový.

Odpočinková místa bude realizovat firma Tomovy parky (fy vybraná Mikroregionem
Tanvaldsko). Dotace je 92,5 %, obec předfinancuje, celková spoluúčast obce bude
33.329,50 Kč. Kalkulace na obě odpočinková místa je 444.394,- Kč.

11 pro



15. Různé

žádost o poskytnutí příspěvku na Dům dětí a mládeže Tanvald.
Hlasování o 500,- Kč 9 pro, 1 se zdržel, 1proti
Hlasování o 1.000,- Kč 1pro, 1 se zdržel, 9proti
Starosta přivítal p. Černého, zástupce organizace Včelařů. Projednání žádosti Včelařů
o příspěvek 3.000,- Kč na léčení včel.
Hlasování o příspěvku 3.000,- Kč 11 pro
Žádost p. Zachra o značku "slepá ulice" na cestu k Zachrovým. Stejný problém na
cestě k Josífkovým a Žantovým na kopec. Žádost musí obec poslat na dopravní odbor
v Tanvaldě.
Hlasování o odeslání žádosti na dopravní odbor 11 pro
Obec oficiálně poděkuje Krajské správě silnic za úklid silnic.
Poděkování Hasičům a Sokolům za prořez stromů na hřbitově.
Poděkování Hasičům za sobotní mytí silnic.

16. Diskuze

Díry v zemi u domu Luboše Holiny (obnažení vodovodního řádu). M. Kubík zaházel,
aby se nikdo nezranil, protože od podzimu nikdo neuvedl do původního stavu.
Úklidem pana Svobody vznikla hromada nepořádku u potoka.
Obec připraví nabídku kominických služeb a uveřejní kontakt.
Dopravní passport - cena za vypracování projektu cca 85.000,- Kč.
Prodej domu č. 31 - zatím bez zájemce o koupi. Doplnit ceduli na prodej i z druhého
směru než je dosud.
Poslat žádost na ořezání stromů u hlavní silnice na Krajskou správu.
Na Vrších není kam pověsit plakáty. Zřídit vývěsní tabuli.

17. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 21.4.2011, konaného na OÚ
v zasedací místnosti.

Schvaluje se:
30. Usnášeníschopnost zastupitelstva.
31. Program zasedání, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a sčitatel.
32. Rozbor hospodaření za 1. Čtvrtletí 2011. FV doporučil ke schválení.

Příjmová část 1.926.869,65 Kč, financování z minulých let 101.940,00 Kč, zůstatek na
BÚ k 31. 12.20102.358.182,56 Kč, část příjmová celkem 4.386.992,21 Kč.
Výdajová část celkem 1.345.079,47 Kč. Zůstatek na BÚ k 31. 3.2011 byl
2.979.243,10 Kč, zůstatek na sociálním fondu k 31. 3.2011 byl 62.669,64 Kč. Celkem
na BÚ k 31. 3. 2011 3.041.912,74 Kč.
K nahlédnutí na OÚ nebo na Úřední desce na webové stránce obce. 10 pro

33. Pronájem pozemku p. p. č. 39 k. ú. Zlatá Olešnice, Navarovská za 100,- Kč/rok. 10
pro
34. Převod pozemku p. p. č.10601l k. ú. Zlatá Olešnice Navarovská z PF na obec Zlatá

Olešnice 10 pro
35. Oprava cest k p. Jelínkovi, Pavlouskovi a Rennerovi. 10 pro
36. Náklady na opravu cesty ponese pí Chudková a zapíše se věcné břemeno

na přístup po p. p. č. 1590.
37. Příspěvek na opravu příjezdové komunikace na parcelách 777/10-15.

10pro
10pro

10pro
8 pro, 2 proti



38. Bezúplatná výpůjčka pozemku p. p. č.733/2 v k. ú. Zlatá Olešnice - Navarovská
na dobu 20 let. 10 pro

39. Změna usnesení o odměně zastupiteli, ta bude vyplácena každý měsíc.
10 pro, 1 se zdržel

40. Smlouva o budoucí smlouvě kupní a zástavní Obec vs. Balatka a Rennerová. 11pro

41. Odpočinková místa Zl. Olešnice a Stanový. Dotace je 92,5 %, obec
předfinancuie, celková spoluúčast obce bude 33.329,50 Kč. Kalkulace na obě
odpočinkovámístaje 444.394,- Kč. 11pro

42. Poskytnutí příspěvku 500 Kč na Dům dětí a mládeže Tanvald.
9 pro, 1se zdržel, 1proti

11 pro
11 pro

42. Příspěvek organizaci Včelařů v hodnotě 3.000,- Kč.
43. Žádost o značku "slepá ulice" kp. Zachrovi a "na kopec" k Josífkovým.

18. Závěr

Starosta obce poděkoval všem za účast a ve 21,55 hod. ukončil veřejné zasedání
Zastupitelstva.
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