
z 3. veřeiného zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, které se konalo dne
23. 4. 2O1ž od { 8.00 lhodin v žasedací rístn,osti Obeeňího úřadu Zlatá

Zasedání bylo zahájeno v ,18,05 hodin v zasedací místnostiObecního úřadu ve Zlaté Olešnici
starostou D. Jiřím Černým. Přítomno bylo 10 zastupitelů, 1 dorazil pozděii (Jaroslav Martinec).

Plq$ani

1. Zahfleni.
2. Schválení programu, imenování zapisovatele a ověřovatelů.
3, Rozbor hospodaření za 1. ětvrtletí.
4. 1. změna rozpočtu Obce.
5, Žadost o bezplatný převod pozemků od Pozemkového fondu.

a. k.ú. Zlatá Olešnice Lhotka p.p.č, (110, 53)
b. k.ú,Zlaé Olešnice Navarovská p.p.ě. (87/4, 139, 135/2,7'16113,82211)
c. k.ú. Zlaé Olešnice Semilská p.p,ě. (427,736{ást, 426l1-část)
d. k.u. Zlaé Olešnice Stanový p.p,ě. (261 l 1, 261 12, 26012, 25313, 25614)

6, Žádost o prodei pozemku p. p. č. 760/3 k.ú, Zlatá Olešnice Stanový a případně část nebo celý
pozemek p.p.č. 801/40 k.ú. Zlatá Olešnice Stanový.

7. Zvolení komise pro výběrové řízení projektu Vodovod Lhotka.
8, Zvolení komise pro výběrovéřízení projektu tJzemně plánovací dokumentace.
9" Různé:

a. Kultura, sport.
b. lnformace o výkonu veřejné služby.

10. Diskuze.
,l1. Usnesení,
12, Záuér

Bod NázéY bodu
Drooíemu

Teť Híasováni

1. Zaháieni Jednání Zastupitelstva obce uvedl starosta p. Jiří Cemý
podle zákona o obcích é. 12a2a00 Sb., v platném
znění. Jednání bylo řádně svoláno a vyvěšeno na
úředních deskách a na intemetových stránkách obce.
Přivítal zastupitele a hosta.

Zastupitelstvo obce je většinou hlasů usnášeníschopné.
10 pro
0 proti
0 se zdžel

2. Schválení programu,
jmenování
zapisovatele a
ověřovatelů.

Zapisovatelem byla určena: Bc. Jana Jelečková,
Miroslav Nosek. Ověřovatelé zápisu: Milan Žanta, Mgr.
Marce]a Kubíková. Sčitatel: Kristina Beneš-Crowell
K programu nikdo ze zastupitelů neměl žádný doplňující
bod ani požadavek na změnu.

Hl asován í o jme novaných zapisovatelích, ově řovatelích
zápisu, sčitateli a programu,

10 pro
a proti
0 se zdňel

3. Rozbor hospodaření
za í. čtvrtletí.

Cást příjmová celkem 6.161.232,84 Kč, část výdajová
celkem 1.644.712,98 Kč. Zůstatek na běžném účtu
k 31 .3.2012 byl 4.440.650,22 Kě. Zůstatek na sociáln ím
fondu k 31.3.2012 byl 75.869,64 Kč. Celkem k 31. 3.
2012 4.516.519,86 Kč.
FV rozbor hospodaření projednával, daňové plněníje
nad rámec uspokojivé, OÚ se mírnilve výdajích. FV
doporučil Rozbor ke schválení.

Hlasování o schválení Rozboru hospodaření
k 31-3.2012-

10 pro
0 proti
0 se zdňel



4. í. změna rozpočtu
Obce.

Zš, MS Zlatá Olešnice přišla dotace 142.7'16,80Kč"
Navýšení ésti příjmové o 142.716,80 Kč a části
výdajové o 142.716,80 Kč. Rozpočet Obce k31.3.2012
6.672.300,00 Kč, navtýšení +142-716,80 Kč, Část
qýdajová celkem 6.815.016,80 Kč.

Hlasování o schválení 1. změny rozpočtu Obce.
10 pro
0 proti
0 se zdžel

Dorazil zastupitel J. Martinec 0 8,1 4 hod.)
5. Zádost o bezplatný

převod pozemků od
pozemkového fondu.

Obec Zlatá Olešnice využije možnosti bezplatného
převodu níže uvedených stavebních parcel od
Pozemkového Fondu.

o k.ú. Zlatá Olešnice Lhotka p.p.č, (1 10, 53)
! k.ú.Zlatá Olešnice Navarovská p.p.č. (87/4,

139, 13512, 7 161 13, 8221 1)
. k.ú, Zlatá Olešnice Semilská p.p.é. (427,736-

část, 426/1-část)
. k.ú. Zlatá Olešnice Stanoqý p.p.ě. (26111,261n,

26012,25313,25614)
Starosta navrhnul, aby si Obec o bezplatný převod
pozemků od Pozemkového fondu požádala.

Hlasování o souhlasu se žádostí Obce o převod
pozemků od Pozemkového fondu.

11 pro
0 proti
0 se zdňel

6. Zádost o prodej
pozemku p.p.č.760/3
k.ú,Zlatá Olešnice
Stanový a případně
část nebo celý
pozemek p.p.č.
80í140 k.ú. Zlatá
Olešnice §tanový.

Zádost p. Skopce o odprodej pozemku p.p,č. 760/3
v k.ú. Zlatá Olešnice Stanoqý za účelem zřízení
parkování pro 2 až 3 osobní auta. A dále o odprodej
části nebo celého p.p.č. 801/40 z důvodu přístupu na
p.p.č, 760/3 z přilehlé komunikace.

Jedná se o pozemek, na kteqý navazuje obecní cesta,
která je přístupovou komunikací k dalším pozemkům.

Hlasování o zamítnutí žádostio prodej pozemku p.p.č.
760/3 a 801/40 v k.ú. Zatá Olešnice Stanouý.

11 pro
0 proti
0 se zdňel

7. Zvolení komise pro
výběrové řizení
proiektu Vodovod
Lhotka.

Dodatečné schválení členů komise pro vtýběrové řízení
projektu Vodovod Lhotka: projektant Gaisler, J.
Martinec, Z, Holina, předsedkyně komise Bc. J.
Jelečková. Od všech zastupitelů bylstarostou a
m ístostarostkou před výběrovým řízen ím vyžádán
osobně souhlas se členy komisí.

Obec obeslala 5 firem ve qýběrovém řízení, 3 firmy
poslaly nabídku:

e Z|KUDA - vodohospodářské stavby s.r.o.:
6.176.187,00 Kč bez DPH.

o Ještědská stavební s.r.o.: 5.988.270,00 Kč bez
DPH.

o SYNER VHS Vysočina, a.s.: 5.852.291,00 Kě.
Všechny nabídky splnily zadávací podmínky a
kvalifikační předpoklady. Kritériem pro výběr vítěze
uýběrového řízení byla nejnižší nabídková cena bez
DPH. Ve výběrovém řízení na realizaci projektu
Vodovod Lhotka byla komisí vybrána spoleěnost SYNER
VHS Vysočina, a.s.

Hlasování o schválení členů komise pro výběrové řízení
proieku vodovod Lhotka.

11 pro
0 proti
0 se zdňel



8. Zvolení komise pro
výběrové řízení
projektu Uzemně
plánovací
dokumentace.

Obec zahájila přípravné práce pro vznik nového
Uzemního plánu. Ve výběrovém řízení Obec obeslala 6
firem. Komise vybere nejnižší nabídku.

Starosta navrhnultyto členy: starosta Jiří Černý, Michal
Štim, místostarostka Bc. Jana Jelečková.

Vyhlášení v,ýběrového řízení bude 9. května v 't5,00
hod.

Hlasování o schválení členů komise pro výběrové řízení
projektu (Jzemně ptánovací dokumentace.

11 pro
0 proti
0 se zdňel

9. Různé Kultura. sport:
V sobotu bylo povídání Babky Ťapky o Novém Zélandu,
zúčastnilo se cca 25 lidí. Obec koupila její knížku do
knihovny.

V pátek 4. 5,2012 v 19,30 hod. bude divadlo "Zbláznila
se mižena" ve Lhotce. Soubor je z Rokytnice nad
Jizerou. Za zprostředkování představení děkujeme H.
Vedralové.

V sobotu 28. 4. 2012 bude volejbalový tumaj
v Sokolovně. Celý den budou vepřové hody a večer
zlatoolešnická diskotéka"

lnformace o výkonu veřeiné služby
Došlo ke shrabání parku, areálu VPN, hřbitova, likvidaci
větví za obchodem, prořezu kolem Zlatníka, likvidaci
silážní jámy, vyčištění struh za Hasičárnou. Dojde
k prořezu kolem plotu hřbitova, natření plotu hřbitova,
natření střechy na truhlámě aj.l(aždý občan ve uýkonu
veřejné služby musí odpracovat 30 hodin měsíčně.

Žádost o prodej občerstvení v areálu VPN
J. Černý ml. požádal Obec o povolení prodeje
občersfuenív areálu VPN za stejných podmínek jako
vlonitj. 2.000,00 Kč nájem + elektrická energie.

Hlasování o schválení prodeje občerstvení v areálu VPN
Jiřím Černým ml.

lnformace o převodu maietku v rámciTJ sokolz1.ol.
Jednatelka TJ SokolZlatá Olešnice Bc. J. Jelečková
oznámila zastupitelům, že dne 18.4.2012bylo
Katastrálním úřadem v Jablonci n. N. přijato Ohlášení
změny práva k nemovitosti k zápisu do katastru
nemovitostí. Jedná se o převod majetku z Tělovýchovné
jednoty Sokol Z0.0l. na Tělocvičnou jednotu Sokol Z0.0l.
(z LV 819 na LV 826), ke kterému dosud chyběly KÚ
dokumenty, které nyní byly dodány. Převod by dle
informace KU měl být uskutečněn do 15 nejdéle 30 dnů.

10 pro
0 proti
1 se zdžel

í0. Diskuze Hřbitov
Zajistit pravidelný odvoz popelnic, vysbírání plastový
kelímků a opravit konvici.



obecní les stanový
Zaznamenán výskyt ků rovce.

poděkování sDH zlatá olešnice
Poděkování hasičům za umytí silnic a sběr železného
šrotu.

plot u vodoiemu
Plot je poškozený a dochází k průniku zvěře, která pak
netrefí ven.

Blikaiícílampa
U domu p. Kiliána.

skříňka Telecom
U domu p. Turka a p. Šejnohy jsou poničené. Nahlásit
Telecomu.

ozvučení sokolovnv
J. Plešinger má dodat rozpočet.

křoví kolem silnic
Vyřezat, kde je to v pravomoci Obce, aby byla zajištěna
přehlednost.

Opravy obecních komunikací
Na asfaltové cesty se osloví Správa silnic LK, u dalších
se bude postupovat podle obdžených žádostí.

konání příštího zasedání zastupitelsfua
Všichni zastupitelé se shodli, že bude od 19,00 hod.

úklid po psech
Vyzvat občany k úklidu po syých psech. Poslat
informační smsku.

vrakv automobilů v obci
Vyzvat písemně majitele autovraků.

Pošta č.o. 196
Zajistit úklid na panelové cestě a v okolí Pošty, opravit
střechu,



11. Usnesení z 3.
zasedání
zastupitelstva obce
ze dne 23.4.2012,
konaného
v zasedací
místnosti oú.

Schvaluje se:
24. Usnášení schopnost zastupitelstva.
25. Program, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a sčitatel,
26. Rozbor hospodaření obce k 31. 3.2012.

k nahlédnutí na oú.
27 . 1. zména rozpočtu obce k 31. 3. 2012.

K nahlédnutí na OtJ.
28. Žádost Obce o převod pozemků od Poz. Fondu
29, Schválení členů komise pro výběrové řízení projektu

Vodovod Lhotka.
30. Schválení členů komise pro výběrové řízení projektu

Uzemně plánovací dokumentace.
31. Prodej občerstvenív areálu VPN Jiřím Čemým ml.

Neschvaluje se:
32. Prodej pozemku p.p.ě. 760/3 a 801/40 v k.ú, Zlaé
Olešnice Stanový.

10 pro
10 pro
10 pro

10 pro

11 pro
11 pro

11 pro
10 pro, 1

se zdňel

11 pro

Starosta obce poděkoval všem za účast a v 19,30 hod.

starosta Jiří

Milan Žanta
l,, !^h/t

Mgr. Marcela Kubíková

ověřovatelé zápisu


