z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, které se konalo dne
17.12.2012 od í8.00 hodin v zasedací místnosti Obecniho tiřadu Zlatá

Zasedání bylo zahájeno v 18,08 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zlaté Olešnici
starostou p. Jiřim Černým. Přítomno bylo 10 zastupitelů, 1 mělomluvené zpoždění (J. Martinec).
Prooram:

1,

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Zaháleni.
Schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů.
Rozpoěet obce na rok 2013.
Usnesení o změně rozpočtu pro konec roku2012.
Št<ola

a.
b.

Výročnízpráva školy za rok 20'1112012.
lnformace o děníve škole,
c. Změna rozpočtu k 10. 12.2012.
d. Rozpočet školy na rok 2013.
TJ Sokol- informace o projektu zasněžování lyžařského areálu.
Zpráva o projektech:
a. Výstavba vodovodu Lhotka.
b. Rekonstrukce budovy školy.
Různé:

a,
b.

Kultura.
Sport.

Diskuze,

10. Usnesení.
11. Závěr.

Bod
1.

Název bodu
orooramu
Zahá|eni

Text
Jednání Zastupitelstva obce uvedl starosta p. Jiří Cerný
podle zákona o obcích é.12812000 Sb., v platném
znění. Jednání bylo řádně svoláno a vyvěšeno na
úředníchdeskách a na intemetových stránkách obce.
Přivítalzastupitele a ředitelku školy Mgr. R. Pekařovou.
Zastupitelstvo obce je většinou hlasů usnášeníschopné.
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Schválení programu,
jmenování
zapisovatele a
ověřovatelů.

Zapisovatelem byla určena: Mgr. Jana Ducháěková, lva
Josífková.
Ověřovatelé zápisu: Zbyněk Holina, Milan Žanta.
Sčitatel: Kristina Beneš-Crowell.

Hlasování

10 pro
0 proti

0 se

zdžel

Doplňujícíbod programu, bod č. 8.:
Schválení usnesení Souhlas o zařazení správního
území obce Zlatá Olešnice do územípůsobnosti
integrované strategie. Územi regionu Rozvoj Tanvaldska
na období 2014 -2O2O.
Hlasování o jmenování zapisovatelů, ověřovatelů
zápisu, sčitatele, programu a doplňujícíhobodu

programu.

10 pro
0

proti

0 se

zdžel

3.

Rozpoěet obce na
rok 20í3.

Rozpočet obce na rok 2013
Čast prilmová 7 .184.8o0,- Kě
Čast vyoalová 7 .184.800,- Kč
Rozpočet obce je navžen jako vyrovnaný.
Hlasování o souh/asu s rozpočtem na rok 2013.

4.

usnesení o změně
rozpočtu pro konec
toku2O12.

Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice stanovuje
kompetenci starostovi obce Jiřímu Černémuk provádění
jednotlivých rozpočtových opatření na konci roku2012.
Zastupitelstvo obce sivyhrazuje právo na informacio
provedeném rozpočtovém opatření na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce konaném po schválení

10 pro
0 proti
0 se zdžel

rozpočtového opatřen í starostou obce.

Hlasování o souhlasu s usnesením o změně rozpočtu
pro konec roku 2012.
5.

ZS a MS Ztatá
Olešnice

Yýroénízoráva školy za rok2011l2012.
K 15. 10. 2O12 zprac.ována, zpráva projednána a
schválena školskou radou. Struktura zprávy dle pokynů
MŠMT.

10 pro
0

proti

0 se

zdžel

Změna rozooďu k 10. 12. 2012.

Od obce obdžena dotace 455tis. Kč na provozní
náklady. Byly rozjednané opravy (hlavně sklep a okna),
ale kvůličekánína rozhodnutí o dotaci na rekonstrukci
školy, byly odvolány.
Připraven projekt víceúčelovéhohřiště pro staršíděti
(pingpongový stůl, doskočiště,trampolína atp.), ZbWá
zatím 60tis. Kč, převede se do rezervního fondu, kde už
by bylo celkem 200tis. Kě a z toho bude financováno ,
toto hřiště.

Rozoočet školy na rok 20í 3.
Provozní rozpočet: přúmy 615.000 Kč (dotrace obec,
školnéMŠa ŠD,stravné), výdaje 615.000 Kč.
Celkový rozpočet přúmy 2.615.000 Kě, výdaje
2.615.000 Kč.
Hlasování o souhlasu s rozpočtem ZŠa UŠZata
Olešnice na rck 2013 a s dotací obce na rok 2013
455.000 Kč.

6.

TJ Soko!

stav Obec půjčilaTJ Sokol ,1 mil, na projekt zasněžování,
projektu zasněžování proto je TJ Sokol povinný pravidelně informovat o stavu
projektu.
lyžařského areálu.
o Stará rolba - prodejní cena 190tis,, zájemceze
Šumavysložilzálohu 1Otis., má se do Vánoc

o
o

odvážet.
Elektřina

- navýšenístávajícího příkonu ČEz
nepovolilz důvodu možnéhopřetíženísítě,
probíhá příprava projektu nové trafostanice
vysokého napětí (schvalovací procesy s majiteli
pozemků).

Valná hromada SkiAreálZlatá Olešnice, s.r.o.
proběhla na členskéschůziTJ Sokoldne

14j22012.

o

Od března 2012 1.346 brigádnických
hodin, 390 hodin technikv. vvstřídalo se

10 pro
0 proti
0 se zdžel

o
o

45 brigádníků.Rekordmani M.Zanta
(172,5 h), J.Martinec (169 h),
J.Ducháček (117,5 h).
Děkujeme všem brigádníkům za práci a
za možnost využitítechniky (Vl.Moudný,
P.Bělonožník, Mil.Žanta, R.\Mehl).
Rozšířena dolní část sjezdovky, nová
sjezdovka podél vleku, frekvenční
měnič, odběr.místo v potoce, nataženy

trubky k půjčovně, koupen dětský vlek,
nová rolba, zasněžovacísystém, lepší
propagace areálu (cedule, internet).
Zbýuá dotáhnout vodu na kopec,
instalovat zasněž.sprchy, natřít sloupy
vleku, rekonstrukce elektro rozvaděčůa
v bufetu, čerpacístanice a hlavně
shánět sponzory a peníze.
Výdaje v rooe 2012byly 979.959 Kč,
přljmy zatím 0 Kč, na účtecha
v pokladně zbýuá necelých 270tis. Kč.
V roce 201 3 očekáváme finanóní zdroje
mimo provoz vleku ve v,ýši cca 618tis.
Kč, očekáváme finančnívtýdaje max .1,4
mil. Kč s DPH.
valná hromada schválila financování
v roce 2012 a výhled financování pro
rok 2013.
Poděkování všem pomáhajícím firmám
a jednotlivcům.
ŠXolenivlekařů bylo 14.12.2012.
Marketing - umístěny 2 reklamní cedule veZlaté
Olešnici, děkujeme Fučíkov,ýma Šírov,ýmza
jejich bezplatné umístění.Umístěna í cedule
v Plavech na budovu Levels, děkujeme P.

o
o
o

o
o

Josíftovi.

7.

Zpáva o proiektech

Vodovod Lhotka:

.
.

Zdost

o dotaci zMZe podána.
Výsledek bude znám v 1. čtvrtletí2013.
stavební povolení nabylo právní moci.

Rekonstrukce budovy ZŠa MŠ:
podána žádost o dotaci na opžp. probíhá
hodnocení žádostí.
Mžp posunulo termín vydání akceptací žádostí
na konec ledna tzn. rozhodnutí o přidělení
dotace můžebýt na konci 1. čtvrtletí.

o
.

8.

schválení usnesení
souhlas ozařazení
správního územi
obce Zlatá Olešnice
do územípůsobnosti
integrované strategie
územi regionu
Rozvoj Tanvaldska
na období 2014 2o2o.

Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice souhlasí se
zařazením správního územíobce Zlatá Olešnice do
územípůsobnosti integrované strategie územíregionu
Rozvoj Tanvaldska na období 2014 -2020 realizované
místníakčnískupinou MAS Rozvoj Tanvaldska.
Hlasování o souhlasu se zařazením spr.území
Z.Olešnice do územípůsobnosfi integrované strategie
územíregionu RozvojTanvaldska na období 2014 2020.

10 pro
0

proti

0 se

zdžel

9.

Různé

Kultura

.

uskutečnil se vánoční koncert v kostele
12-12.2012, Výročnívalná hromada SDH
Z|.Olešnice 1j2.2012 a Loutkové divadlo

2.12,2012 v zasedačce OtJ.
Škohpňpravila besídku pro seniory dne 18.12.

o
Soort
a

ve škole.
Dětský Silvestr bude 30.12. 2012, ohňostroj cca
v 19 hod.

VlP Silvestr v Sokolovně 31.12.2012.

Vánočni nohejbalový íurnď128.12. od 9,00 hod.
PořadatelVl. Moudrý.

voda z vodovodu střed
o voda z vodovodu střed je již nezávadná a lze
konzumovat přímo z vodovodního kohoutku.
Dotace na volbv
Dotace 99000 Kč, čerpáno 38939,40 Kč,
vratka 60060,60 Kč
Prodej nemovitosti čo. 31
Nemovitost je prodána za prodejní cenu 649tis. Kč.

Výběrové řízení na dodavatele stavby 2 qarsoniér

v budově pošty
Osloveny 4 firmy, obdželijsme 3 cenové nabídky
v rozmezí 285tis. až 368tis. Kč. Hlavním kňtériem byla
nízká cena a reference. Bylvybrán nejlevnější dodavatel
Petr Tuhý z Jablonce n. N.

í0.

Diskuze

Dorazilo. J. Martinec ft9.17 hod.l
Hasičáma ve stanovém
Návrh na to, aby Obec budovu prodala.
veřeiné osvětlení
Nesvítívíce lamp po obci, oprava je objednaná.
Dohoda obce s Mevaldovými
Po uskutečněnímístníhošetřeníse zastupiteliobce byla
s manžely Mevaldovtými podepsána dohoda o využívání
věcného břemene přístupu k nemovitosti.
lnventura v dílně obce
Nutnost uklidit z bezpečnostních důvodů.

Starosta Obce poděkovalčlenům inventámích komisí za
provedení inventur

Usnesení z 9.
zasedání
zastupitelstva obce
ze dne 17. 12.2012,
konaného
v zasedací
místnosti oú.

11-

Závér

12.

schvaluJe se:
87. Usnášení schopnost zastupitelstva.
88. Program, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, sčitatel,
doplňujícíbod programu.
89. Rozpočet obce Zlatá Olešnice na rok 2013,
90. Usnesení o změně rozpočtu pro konec roku2012.
91. Rozpočet ZŠa MŠZbtá olešnice na rok 2013
a dotace obce 455.000 Kč.
92. zařazení správního územíobceZlatá Olešnice do
územípůsobnosti integrované strategie území
regionu Rozvoj Tanvaldska na období 2014 -2O2O
realizované místníakčnískupinouMAS Rozvoj
Tanvaldska.

10 pro
10 pro
10 pro
10 pro
10 pro

10 pro

Starosta obce poděkoval všem za účast,popřál všem
hezké vánoce a v 19,40 hod. ukončil veřejné zasedání

zastuoitelsfua.

'/a-.
Starosta

ú
Zbyněk Holina

Vyvěšeno: 20.12.2012
20. 12.2012

El:

Sejmuto:

?o^2

bstarostka Mgr. Jana Ducháčková

ffiý Én9
Milan Žanta

