Zasedání bylo zahájeno v 18,06 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Zlaté Olešnici starostou p. Jiřím
Černým. Přítomno bylo všech 11 zastupitelů.
Prooram:

1. Zahájení,

2, Schválení programu, jmenování zapisovatele
3. Rozbor hospodaření obce

k 30. 9.

a ověřovatelů.

201í.

4. Jmenování ělenů inventárních komisí.
5, Prodej části pozemku

p.p.ě. 79212v k.ú. Zlatá Olešnice, Lhotka.

na v č.p, 196 (Pošta) - qýstavba 2 bytových jednotek o velikosti 1 +
(rozhodnutí odloženo na podzim ze zasedání dne 30. 5.2a11).

6. Využitíuvolněných prostor

1

7. Různé

vánočníkonceň
sněhová fréza
- Povodí Labe
- Žádost o dotaci na opravu místníkomunikace k vodojemu
- Rozpočtový výhled na následující 2 roky
-

-

8. Diskuze
9. Usnesení

10.Závěr

,Hlá§ať.ání

.B
1.

Zahdieni

Jednání zastupitelstva obce uvedl starosta p. Jiří Cemý
podle zákona o obcích é, 128l200a Sb., v platném
znění. Jednání bylo řádně svoláno a vyvěšeno na
úředníchdeskách a na internetových stránkách obce.
Zastupitelsfuo obce je většinou h/asú usnášeníschopné.

2.

Schválení programu,
jmenování
zapisovatele a
ověřovatelů.

Zapisovatelem byla urěena: Bc. Jana Jelečková,
Miroslav Nosek.
Ověřovatelé zápisu: lva Josífková, Milan Žanta.
Sčitatel: Kňstina Beneš-Crowell,
Hlasování o schválení programu, jmenování
zapisovatele, ověřovatelů zápisu a šitatele.

3.

Rozbor hospodařeni
obce k 30.9.20íí.

11 pro
0 proti
0 se zdňel

Všichni zastupitelé obdrželi v týdenním předstihu rozbor
hospodaření emailem nebo osobně. Rozbor bylzároveň
řádně vwěšen na úředních deskách obce. Finanční

11 pro
0 proti

0 se

zdňel

výbor, jehož zasedání se kona]o dne 7.

doporučil ke schválení.

11.2011,iel

Čast prijmova 5,285,316,30 Kč, financování z minulých
let 101.940,00 Kč, zůstatek na BÚ k 31, 12. 2010 činil
2.358.182,56 Kč. Část příjmová celkem 7.745,438,86
Kč. Část výdajová 4.459.528,80 Kč,
Zůstatek na BtJ k 30. 9. 20113.248,590,42 Kč.
Zůstatek na sociálním fondu k 30. 9. 2011 37.319,64 Kč.
Celkem 3.285.910,06 Kč.
Hlasování o souhlasu s rozborem hospodaření obce

k 30. 9. 201
4.

Jmenování členů
inventárních komisí.

1.

lnventámí komise hlavní:
J. Černý, Bc. J. Jelečková, J. Martinec

11 pro
0 proti
0 se zdňel

lnventární komise dílčí:
1)

2)
3)

4)

členovéM. Nosek, J. Špidlen.

Lhotka

-

kultumí dům. hasiěi. knihovna:

předseda Mgr. M. Kubíková
číenovéK. Beneš-Crowell, P. Melichar
Zlatá Olešnice - budow. kancelář. knihovna:
předseda H. Vedralová
členovéH. Žantová, l. Josífková
Zlatá Olešnice - hasiči. sklad OÚ:
předseda J, Martinec
členovéu. Šapr, Z. Holina

Nikdo ze zastupitelů neměl výhrady ke jmenování. Dne
16. 1'1.2O11 v 16,30 hod. si předsedové dílčíchkomisí
na OÚ vyzvednou seznamy. Vyplněné formuláře musí
blýt dodány zpět na oÚ oo 5. 12.2011-

Hlasování
5.

Prodej ěásti
pozemku p.p.é,792l2
v k.ú. Zlatá Olešnice,
Lhotka.

o

jmenování členůhlavní a dílčíchkomisí.

Zádost o odkoupení ěsti pozemku p.p.č. 79212v k.ú,
Zlatá Olešnice, Lhotka přišla na OÚ One 10.10,2011.
Žadatelé vlastní sousední pozemky s nemovitostmia
přes obecní pozemek k nim vedou přístupové cesty.
Hlasování o souh/asu s vydáním záméru na prodej části
pozemku 7922 v k.ú. Zatá Olešnice, Lhotka.

6.

Využitíuvolněných
prostor na v č. p. í96
(Pošta) - výstavba 2
bfiových jednotek o
velikosti í + 1.

Rozhodnutí odloženo ze zasedání zastupitelstva dne 30.
5, 2011 k diskuzi na podzimní zasedání. Odhadované

Kč.

Různé

11 pro
0 proti
0 se zdžel

náklady vybudování dvou bytových jednotek 1 + 1 činí
zhruba 250.000,00 Kč. Rozpočet zahmuje přípravu pro
kuchyňskou linku, napojení na sítě a příčky.

Hlasování o souhlasu s vybudováním dvou bytových
jednotek v č.p, 196 v odhadnutém rozpočtu 250.000,00
7.

11 pro
0 proti
0 se zdžel

vánoění koncert - se uskutečnív kostele sv. Martina ve
Zlaté Olešnicidne 14.12.201,1 od 17,00 hodin.

11 pro
0

proti

0 se

zdňel

Sněhová fréza - byla zakoupena frézaznaěky
Husqvama v hodnotě 40.000 Kě.
Povodí Labe - probíhá domluva jejich návštěvy v obci,
během které dojde k rekognoskaci povodí toku Zlatník a
břehových porostů.

ždost o dotaci na opravu místníkomunikace
k vodoiemu - na základě rozhodnutí ze 7 . zasedání

zastupitelstva byla podána na Grantorný fond
Libereckého kraje žádost o dotaci dne 12, 10. 2011.
Rozhodnutí o schválení projektu k přidělení dotace bude
obcisdě]eno v průběhu ledna2012.
Rozpočtov,ý v,ýhled na následuiící 2 rokv - bude
připravena tiabulka na následující dva roky ke hlasování
na prosincovém zastupitelstvu, na kterém se bude
rovněž h]asovat o rozpočtu na rok2012,

Dílěíaudit z kraiského úřadu Libereckého kraie -

ffi2otznoverjčtování
pokladny a změna vyhlášky o inventarizaci. Pochvala za
Rozvojotný plán obce,

8.

Diskuze

Babka Tapka na Novém Zélandě - 18. 1 'l. 2011 bude

posezenís babkou Ťapkou v sokolovně. Více informací

v aktualitách na webu obce.

Mikulášská besídka ve spolupráciZŠ, MŠa OtJ - bude
3. 12.2011 od 10,00 hodin. Zvánijsou všichni
spoluobčané.Více informací v aktualitách na webu
obce.

Starosta poděkovalSDH Zlatá Olešnice za uspořádání
Tajného zďlezdu.
Dne 3. 12.2011 pořádá SDH Zlatá Olešnice
mikulášskou zábavu od 21,00 hodin. Hraje skupina
svR, více informací v aktualitách na webu obce.

Zvonění na zvoničce v případě úmrtíspoluobčana je
možné objednat na OtJ. Rozeslat informaci o této
možnosti informační smskou, zveřejnit na webu obce a
vývěskách. Technici obce musí zkontrolovat stav zvonu
a jeho úvazu.
Zaéátek topné sezóny - obyvatelé upozorňovali na kouř
z centrální bytovky v Dolencia z domu Havlíčkových.

2lípy na hřbitově - co se nestihly ořezat přijarní údžbě,
budou ořezány teď na podzim.

Od 1. 12. 201 1 se v Tanvaldě zavirá lůžkovéoddělení
chirurgie. Od 8,00 do 20,00 hodin (po - ne) bude
fungovat pouze ambulance. Mimo stianovenou dobu
pohotovost pouze v okolních nemocnicích.
Posekat trávu v zatáčen na Farské cestě (řečeno již

minule).

Zeny v rámci brigády Sokola umyly okna v celé budově
sokolovny a OÚ vyjma vysokých oken v tělocvičně.
Strarosta za umytí oken poděkoval,
Prověňt možnost pronájmu nebytového prostoru
(inspekčníhopokoje v budově OU) pro jiné než bytové
účely.

Topení v knihovně mimo provozní dobu - knihovnice pfi
odchodu nastavit vždy jen na temperování.

ATZO - dívky vyhrály ve svojí kategorii závody Welness
týmů, Praha. Komise chválila choreografiia dresy.
umístit fotku na chodbu k otJ.
Revizní zprávy na komíny obecních budov - OÚ obvolá
nájemníky obecních budov a požádá je o doruěení
revizní zprávy o provedení revize komínu. Na základě
předložení bude nájemníkůmrevize proplacena.
Příštízasedání zastupitelstva je plánováno na 12, 12,
2011.

9.

|

Usnesení z 8.
zasedání
zastupitelstva obce
ze dne 7.11.2011,
konaného na ou
v zasedací
místnosti.

|

i""jó'm""'

Schvaluie se:
84, Usnášení schopnost zastupitelstva.
85. Program zasedání, zapisovatel, ověřovatelé zápisu
a sěitatel,
86. Rozbor hospodaření obce k 30. 9. 2011.
FV doporučil ke schválení. K nahlédnutína OÚ
nebo v sekci úřední deska na webu obce.
87. Jmenování členůhlavní a inventárních komisí.
88. Vydání záměru na prodej €sti pozemku792l2
v k,ú. Zlatá Olešnice, Lhotka.
89. Vybudování dvou bytových jednotek 1 + 1 v č.p, 196
v odhadnutém rozpočtu 250.000,00 Kč.

| ukončil veřeiné zasedání

4a,ll

ÍÍ

11 pro
11 pro

zastupitelstva.

11 pro
11 pro
11 pro
11 pro

l

fui,<

Milan Žairta
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