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ZÁPIS
z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, které se konalo dne
30. 5. 2011 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Zasedání bylo zahájeno v 19,05 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. ZŠ, MŠ - převod hospodářského výsledku z roku 2010 na rok 2011.
4. Odpočinková místa - bezúročná peněžní půjčka Mikroregionu Tanvaldsko.
5. Realizace projektu - hrací prvky v areálu požární nádrže.
6. Česko-Polská spolupráce v rámci Euroregionu Nisa.
7. Využití uvolněných prostor na Poště.
8. Vyklizení bytu p. 196 v k.ú. Zlatá Olešnice
9. Různé
10. Diskuze
11. Usnesení
12. Závěr
č,

1. Zahájení
Jednání Zastupitelstva obce uvedl starosta p. Jiří Černý podle zákona o obcích
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 usnášeníschopné.
lOpro
č.

•....

2. Schválení programu,

jmenování

zapisovatele a ověřovatelů

Schválení programu.
Zapisovatelem byla určena Bc. Jana Jelečková a Hana Vedra1ová.
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marcela Kubíková, Milan Žanta.
Sčitatel: Hana Žantová
lOpro
3. ZŠ, MŠ - převod hospodářského

výsledku z roku 2010 na rok 2011.

Žádost ZŠ, MŠ Zlatá Olešnice o převod hospodářského výsledku 35.561,77 Kč z roku
2010 na rok 2011. Rezervní fond 28.449,77 Kč a fond odměn 7.112,00 Kč.
Hlasování o převodu.
lOpro
4. Odpočinková

místa - bezúročná, peněžní půjčka Mikroregionu

Tanvaldsko.

Proběhla realizace odpočinkových míst ve Zlaté Olešnici a Stanovém. Ještě budou
doplněna mapou s turistickými zajímavostmi v okolí.

S Mikroregionem Tanvaldsko je potřeba sepsat smlouvu o bezúročné půjčce na
předfinancování projektu. Minulé Zastupitelstvo předfinancování odsouhlasilo. Částka je
402.909 Kč. Tyto peníze budou do konce roku vráceny naší obci. Spoluúčast naší obce je
33.329,50 Kč.
Hlasování o podpisu smlouvy o bezúročné půjčce na předfinancování.
10pro
Dorazila paní Iva Josífková.
5. Realizace projektu - hrací prvky v areálu požární nádrže.
OÚ oslovil 4 firmy - Tewiko, BPlusP, TR Antoš, Tomovy parky. Rozpočet stanoven na
159.939,00 Kč (spoluúčast obce 30 % tj. 47.981,70 Kč), což vyplynulo z rozpočtu
předloženého v žádosti na MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj). Oslovené firmy
předložily nabídky, které byly předneseny zastupitelům. Z předložených nabídek bude
vybrána ta, která bude pro obec nejvýhodnější z hlediska osazení herními prvky a
z hlediska termínu dodání.
6. Česko-polská spolupráce v rámci Euroregionu Nisa
Proběhla návštěva zastupitelů z Gmina - Osiecznica v naší obci. Dne 23.5. byl
v Osiecznici na návštěvě starosta se třemi zastupiteli. Poděkoval paní Beneš-Crowell, paní
Vedralové a panu N oskovi za účast na návštěvě.
Manažerka Mikroregionu Tanvaldsko, Mgr. Kateřina Preusslerová, pohovořila o
možnostech čerpání dotací z přeshraniční spolupráce v rámci Euroregionu Nisa, Existují
tzv. velké projekty nad 30tis. Euro a mikroprojekty v hodnotě kolem 10tis. Euro.
Následující výzva v mikroprojektech bude v září, další v lednu. Výzva pro velké projekty
je plánovaná na léto.
Hlasování o podpisu smlouvy o spolupráci.
11 pro
7. Využití uvolněných prostor na Poště ..
Společnost Hyperstavebniny již opustila prostory, které měla pronajaté od obce. OÚ
připravil odhad rozpočtu na 2 bytové jednotky o velikosti 1 + 1 (příprava pro kuchyňskou
linku, napojení na sítě, příčky). Dohromady rozpočet cca 250 tis. Kč. Rozhodnutí o
realizaci rekonstrukce bytů bude uskutečněno po prázdninách s ohledem na čerpání
rozpočtu obce.
8. Vyklizení bytu č. p, 196 v k. ú. Zlatá Olešnice
Dne 8. 6. 2011 proběhne soudní vystěhování bytu 2+ 1 v č. p. 196 v k. ú. Zlatá Olešnice.

9. Různé
Obci byly předloženy 2 nabídky na kominické služby (p. Menšl, Velké Hamry 500,00
Kč; p. Pospíšil, Smržovka 450,00 Kč). Paní Beneš-Crowell předložila třetí nabídku p.
Zemana, Železný Brod 350,00 Kč. Nabídky zahrnují i revizní zprávu.
Informace o nabídce a termínech bude vyvěšena na vývěskách, na webové stránce
obce a bude zaslána občanům Info smskou.
Dne 30.5. byla vyčištěna požární nádrž. Je potřeba ji rovněž natřít. Odhadovaná
spotřeba 100 kg barvy (chlor-kaučuková barva), rozpočet vychází na 40.000,00 Kč.
Hlasování o investici do natření nádrže.
11 pro
Informovanost občanů - místo starostka informovala o stavu projektu. Informační
smsky odesíláme od začátku května, v současnosti máme v databázi 73 telefonních
čísel a další se přihlašují.

10. Diskuze
Hřbitov - vyvézt kontejner na plasty, vyčistit sítko u kašny, před ohraničení ještě
zavézt hlínou.
Dům č.p. 31 na prodej - zájemce byl jeden, který se znovu neozval, bude doplněna
další cedule a nápis "na prodej" do oken.
Vypnutí analogového vysílání - ve spolupráci se starostou V. Hamrů se podniklo
oslovení ČT. Dokrývač signálu k nám však neumístí.
Žádost o možnost provozování prodeje občerstvení v areálu požární nádrže za stejných
podmínek jako v minulém roce tj. 2.000,00 Kč + elektrickou energii předložil starosta
Jiří Černý. Podmínkou je dodržování nočního klidu.
Hlasování o vyhovění žádosti. Starosta si je vědom střetu zájmů a zdržel se hlasování.
9 pro, 2 se zdrželi
Obecní cesta k p. Noskovi - posekat trávu.
V obci se začínají hromadit vraky aut - ou prověřit možnosti, jak by se daly vraky
odstranit např. přes odbor ŽP. Na žádost zastupitelstva požádat majitele pozemků, kde
vraky stojí, aby je odstranili.
Další zastupitelstvo bude 27. 6. 2011.

11. Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 30.5.2011,
v zasedací místnosti.

konaného na OÚ

Schvaluje se:
44. Usnášeníschopnost zastupitelstva.
10 pro
45. Program, zapisovatelé, ověřovatelé zápisu a sčitatel.
10 pro
46. Žádost ZŠ, MŠ o převod hosp. výsledku 35.561,77 Kč z r. 2010 na r. 2011.
10 pro
47. Bezúročná peněžní půjčka Mikroregionu Tanvaldsko 402.909 Kč na odp.místa. 10 pro
48. Podpis smlouvy o česko-polské spolupráci s obcí Osiecznica.
11 pro
49. Investice na natření požární nádrže 40.000,00 Kč.
11 pro
50. Provozování prodeje občerstvení v areálu pož. nádrže J. Černým.
9 pro, 2 se zdrželi
12. Závěr
Starosta obce poděkoval všem za účast a ve 20,50 hod. ukončil veřejné zasedání
Zastupitelstva.
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Starosta Jiří Cern

Mgr. Marcela Kubíková
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MilanŽanta

