z 8. veřeiného zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, které se konalo dne

26. 11,2012 od í8,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlatá Olešnice.

Zasedání bylo zahájeno v 18,05 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zlaté Olešnici
starostou p. Jiřím Černým. Přítomno bylo 7 zastupitelů, 3 byliomluveni (K. Beneš-Crowell, H.
Vedralová, Z. Holina) a 1 mělomluvené zpoždění (lva Josífková).
Proqram:

1,
2.
3.

Zahďlení.
Schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů.
Plán inventur a jmenování členůinventárních komisí.
4. 1. změna rozpočtovéhovýhledu obce na 2012 - 2016.
5. Prodej části pozemku p. p. é.75111v k. ú. Zlatá Olešnice - Semilská.
6. Žadost o prodej spoluvlastnického podílu p. p. č. 84612v k. {l. Zlaé Olešnice - Navarovská.
7. Žadost o příspěvek ČSVo. s., Zlatá Olešnice.
8. Žadost o úpravu přístupovécesty k č. p. 32 a o rozšířenívěcného břemene přístupu o
možnost parkování,
9. TJ Sokol- informace o projektu zasněžování lyžařskéhoareálu.
10. Zpráva o projektech:
o Vtýstavba vodovodu Lhotka.
. Rekonstrukce budovy školy.
11. Různé:

.
,

Kultura.
Sport.

12. Diskuze,
13. Usnesení.
14. Závér.

Bod
1.

Název bodu
orooramu
Zahájeni

Text

Hlasování

Jednání Zastupitelstva obce uvedl starosta p. Jiří Cerný
podle zákona o obcích č. 12812000 Sb., v platném
znění. Jednání bylo řádně svoláno a vyvěšeno na
úředníchdeskách a na internetových stránkách obce.
Přivítal zastupitele.

Zastupitelstvo obce je většinou hlasů usnášeníschopné.
2.

Schválení programu,
jmenování
zapisovatele a
ověřovate!ů.

Zapisovatelem byla určena: Mgr. Jana Ducháčková,
Hana Zantová.

zápisu, sčitateli, programu a doplňkového bodu
pIán inventur a

jmenování ělenů
inventárních komisí.

pro

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Martinec, Mgr. Marcela
Kubíková.
Sčitatel: Miroslav Nosek.
H l asová n í o j m e n ova n ých z a p i sov ate l ích, ově řov ate l íc h

3.

7

a proti
0 se zdžel

Drooramu.

lnventury hmotného majetku a zásob, dle příloh é.1 a ě.2
Plánu inventur, budou zaháleny 1.12.2012. Činnost
inventarizačn ích komisí bude ukončena 1 0.12 "2012.
lnventarizačnízpráva bude zpracována do 31.1.2013.

Členovéinventarizačníchkomisí vč. předsedů se
zúčastníproškolení k provádění inventarizace ve čt
29.11.2012 na OU v 15.00 hod.

pro
proti
0 se zdňel
7

0

K zajištění inventarizace se zřizuje ústřední
inventarizačníkomise a 4 inventarizačníkomise.
ústředn í inventarizačn í komise
Předseda Jiří Čemý, člen Mgr. Jana
Ducháěková a Jaros]av Martinec.
lnventarizačníkomise č.,1, PO Stanorný, RD A.Stašek
Předseda Milan Žanta, člen Miroslav Nosek a
Jiří Špidlen.
lnventarizačníkomise č.2, PO Lhotka, KD Lhotka
Předseda Mgr. Marcela Kubíková, člen Mgr.
Jana Ducháčková, Zdeněk Šourekst,
lnventiarizační komise č.3, OÚ Z]ata Olešnice
předseda Hana vedralová, člen Hana Žantová
a lva Josífková.
lnventarizačníkomise č.4, po zlatá olešnice, sklad oú
předseda Jaroslav Martinec, člen Milan Šalek a
Zbyněk Holina.

o
o
o

o
r

Hlasování o souhlasu s plánem inventur za rok 2012,
Hlasování o souhlasu s předsedy a členy

inventaizačníchkomisí.
4.

í. změna

rozpoětového
v,ýhIedu obce na

2012-2016.

Obec v letošnímroce zapůjčilaTJ Sokol 1 mil" Kč a
musí proto změnit rozpočtov,ý výhled, ve kterém půjčka
plánovaná nebyla. Navýšenívýdajů v roce 20'12 o 1 mil
Kč a navýšenípříjmové částio plánované splátky
v letech 2013,2014,2015 a 2016. Splácení půjčkybude

pro
proti
0 se zdžel
7 pro
0 proti
O se zdžel
7

0

twataždo roku2022.

Hlasování o souhlasu s
uýhledu na rok 2012

5.

6.

Prodej části
pozemku p. p.č.
75111v k.ú.Zlatá
Olešnice - §emilská.

Zádost o prodei
spoluvlastnického
podílu p.p.č. 84612v
k. ú.Zlatá Olešnice Navarovská.

-

1.

změnou rozpočtového

2016.

K záměru prodat část pozemku p.p.č. 75111 v k.ú. Zlatá
Olešnice Semilská se po vyvěšení na úředních deskách
nikdo nevyjádňl.

Hlasování o souhlasu s prodejem částipozemku p.p.č.
751/1 v k.ú. Zatá Olešnice - Semilská za cenu 60 Kč /
m'.
PftšIa paní lva Josífková (v 18,20 hod.)

-

Zádost o příspěvek
CSV o. s.,Zlalá
Olešnice.

6

pro

1

se

0 proti

zdžel

Na OU dorazila žádost pí Kryklové o odkoupení
spoluvlastnického podílu Obce na p.p.č. 846/2 v k.ú.
Zlatá Olešnice Navarovská. Jedná se o pozemek, přes
který je jediný přístup k trafostanici a k hřišti penzionu
Brokos.

Hlasování neprodání spol uvlastnického podílu p p.č.
846f2 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarcvská.
7.

pro
proti
0 se zdňel
7

0

Zádost včelařů(eSV, o.s. Základní organizace Zlatá
Olešnice) o příspěvek 3.000 Kč na prevenci proti

varoáze.
Hlasování o přidětení příspěvku 3.000 Ke ČSVo.s.,
zatá olešnice.

pro
proti
0 se zdžel
8
0

8

pro

0 proti

0 se

zdňel

8.

Zádost o úpravu
přístupové cesty k č.
p.32a o rozšíření
věcného břemene
přístupu o možnost
parkování.

Mevaldovi požádali Obec o rozšířenívěcného břemene
na přístupové cestě k é.p.32 o možnost parkování a o
úpravu dané komunikace.
Starosta přečetl veškerou ]istinnou komunikaci mezi
obcí a Mevaldov,ými. zastupitelé sivyslechli názor
manželůMevaldovtých na situaci.
a) Návrh odvodnit cestu kolem školy, aby
nezatékala voda k domu Mevaldových.
b) Mevaldovi navrhli, že nebudou na cestu zalíždét
traktorem za deštivéhopočasí.
c) Mevaldovi sezavázal| že budou parkovat
traktorem na jiném místě než na pozemcích
církve, které má pronajaté Obec.
Zasfupitelé se osobně seznámí se situací na místě ve
středu 28.11.2012 v 15,30 hod.
Obec připraví nový návrh dohody pro manžele
Mevaldovy do 30. 1 1.20'12.

Hlasovánío rozšířenívěcného břemene k přístupové
cestě k č.p. 32 o možnost parkování a hlasování o
úpravě přístupové cesty k č.p. 32 je odloženo na příští
zasedání zastupitelstva.
Hlasování o souhlasu s podmínkamia) až c) v
jednacím bodu 8., které budou součástídohody Obce
s manžely Mevaldovými.
9.

TJ Soko!

stav Obec půjčilaTJ Sokol 1 mil. na projekt zasněžování,
projektu zasněžování proto je TJ Sokol povinný pravidelně informovat o stavu
projektu.
lyžařského areá!u.
o Stará rolba - prodejní cena 190tis., zájemce
z Rokytnice n. J. nevyšel, rolba je nadále na

o
.
.
.

.
í0.

Zpráva o projektech

prodej.

probíhá jednání o navýšení
stávajícího příkonu a příprava projektu nové
trafostanice vysokého napětí.
zasněžovací systém - nákup 9 sněžných sprch
a příslušenstvíz Ríčekv Orl.horách, za 480tis.
Elektřina

-

bez DPH.
příprava na zimu: instalace tumiketu, vedení
vody, frekvenčníměnič, bezpečnostní prvky.
Marketing - běžíschvalovací proces umístění2
reklamních cedulí ve Z0.0l., 't cedule v Plavech,
nové webové stránky www.ski,zlata-olesnice.cz.
Výroba bannerů 3x2m a 4x1,4m, plakátů, cedulí
na pokladnu, inzerátu, Reklama na
www.levnyskipas.cz. Školenívlekařů v Rokfnici
se zúčastnilJ.Ducháček ml., ktený provede
školenívlekařů dne 14.12,20'12,
Odpracováno přes 1100 brigádnických hodin od
jara. Všem dobrovolníkům děkujeme.

Vodovod Lhotka:
Žádost o dotaci zMze podána. výsledek bude
znám v 1. čtvrtletí2013.
podána žádost o stavební povolení^

.
o

8 pro
0 ptoti
0 se zdňel

Rekonstrukce budovy ZS a MS:
podána žádost o dotaci na opžp. probíhá
hodnocení žádostí. Rozhodnutí o přidělení
dotace do konce listopadu.

o

14.

Různé

Kultura
a

Uskutečnil se zájezd do Branického divadla
v Praze dne 23,í 1-2012, celkem se prodalo 42
lístků.

V kostele bude 12j2.2O12 od 17 hod. Vánoční
koncert.

Výročnívalná hromada SDH Z|.Olešnice se

bude konat 1.12.2012.
Loutkové divadlo 2.12.2012 v zasedaěce OÚ.
Dětský Silvestr bude 30.12. 2012.

VlP Silvestr v Sokolovně 31.12.2012.
Spoň
a

Vánočnínohejbalový turnaj bude, zatím není
znám termín.

Naučná stezka -V krajizlatých olší"
Naučná stezka je již hotová. starosta poděkoval
místostarostce za přípravu podkladů.
Na panelu č. 8 je chybná informace, zařídit

.
o

opravu.

voda z vodovodu střed
. ve výsledcích laboratorních testů na vodovodu

.

střed byly překroěeny hodnoty kolyformních
bakterií. Z tohoto důvodu se nedoporučuje do
odstranění závady a do odvolání přímo
konzumovat vodu z vodovodu střed. podle
vyjádření hygienické stanice v Libercije voda
pitná po převaření.
oú přišel na závadu, která byla odstraněna, ale
do nových laboratomích v,ýsledků musíme
zavést toto opatření. Budete informováni.

Termín příštíhozasedání zastupitelstva
'l7.12,2012 od '18 hod.

c

í5.

Diskuze

odměna pro členv v,ýiezdové iednotkv pož. ochrany

Návrh starosty a ve]itele v,ýjezdové jednotky odměnit
členy formou odečtenímin. částky z poplatku za odpady.

Hlasování o odměně členůvýjezdové jednotky - úleva
dpad ve uýši min. poplatku za odpad.

z platby za

Lampa u
nesvítí,ale není v majetku Obce. Obec
osloví ČVnr, jestli by lampu nezprovoznili, aby se
nechodilo po tmě.
Nesvítílampa nad Kiliánouými.
Znečištění u Zikmundovky
Složená lepenka ze střechy v rozšířeníZikmundovky
pod Humpolcem. Obec osloví majitele pozemku, aby
znečištěníodstranil.

pro
proti
0 se zdňel
8
0

í6.

Usnesení z 8.
zasedání
zastupitelstva obce
ze dne 26.11.2012,
konaného
v zasedací
místnosti oú.

Schvaluje se:
77. Usnášení schopnost zastupitelstva.
78. Program, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a sčitatel.
79. Plán inventur za rok2012.
80. předsedové a ělenové inventiaňzačních komisí.
81. 1 . změna rozpočtového výhledu na rok 2012 - 2016,
82. Prodej části pozemku p.p.č. 75111 v k.ú. Zlatá
Olešnice Semilská za cenu 60 Kč / m'.
83. Neprodání spoluvlastnického podílu Obce p.p.č.
84612 v k.ú. Zlaá Olešnice Navarovská.
84. Přidělení příspěvku 3.000 Kč ČSV o,s., Zlatá
Olešnice.
85. Podmínky a) ažc) v jedn. bodu 8,, které budou
součástí dohody Obce s manžely Mevaldovými.
86. Odměna členův,ýjezdové jednotky - úleva z platby
za odpad ve qýši min. poplatku za odpad.

pro
pro
7 pro
7 pro
7 pro
7
7

6 pto,

zdžel
8

pro

8

pro

8

pro

8

pro

íse

Neschvaluje se:
17-

Závét

Starosta obce @ěkoval všem za účasta ve 20,10 hod.
ukončil veřeiné zasedán í zastupitelstva.
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