které se konalo dne
z 5. veřeiného zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice,,*adu
Zlatá olešn,ce,
ió,oo n"oin v z'sedac, m,stnost,obecn-ho

il.'i.;ó'íi.d

ve zlaté olešnici
zasedánibylo zahájeno v 19,05 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Žantová, Milan Žanta),
g
přítomno
2
byliomluveni(Hana
za;iúpiterů,
bylo
;áffiil;:jiří. &ným.
Program:

1,
2.
3.
4.

Zahé4eni.

schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů.
Výsledek auditu, závěrečný účetobce,
Aktiva, pasiva.

5.Prodejpozemkup.p.č.304/2k.ú.Zlatáolešnice-Semilská.

6.
7.
8.

9.

žaoost o prodej části pozemku p.p.č. 1o14t1 k_ú. Zlatá olešnice - Navarovská,
Pouť.

Zpráva o projektech:
a. Vodovod

b.

šxola
Zpráva o soutěžiVesnice roku 2012,

10. Různé:

a.

Kultura

c.

Sport
lnformace o výkonu veřejné služby,

b.

1

1. Diskuze.

í2. Usnesení.
13. Závér.

(
Jednán'| Zasttlpitetstva obce uvedlstarosta p, Jiří

podle zákona o obcích é.12812000 Sb,, vplatném
znění. Jednání bylo řádně svoláno a vyvěšeno na
úřednich deskácÍr a na internetorných stránkách obce,
Přivítal zastupitele.

Zastupitelstvo obce je většinou hlasů usnášeníschapné,

Schválení programu,
jmenování
zapisovatele a
ověřovateIů.

9 pro
0 proti

0 se

zdňel

Jana Ducháčková,
Mgr. Marcela Kubíková.

Ořerovatete zápisu: Jaroslav Martinec, Kristina BenešCrowell.
Sčitatel: Zbyněk Holina.

Starosta měl 'l doplňujícíbod:
10) Protipovodňová opatření - bezdrátový rozhlas,
jmenovaných zapisovatelích, ovéřovatelích
zápisu, sčitáteti, programu a doplňkového bodu
Hlasování

o

programu.

Výsledek auditu,
závěrečný účetobce.

@ásvýhrado^uspoluse
hospodaření za rok 2011,

Zprávou Ó výsledcích
Projednání Žávěrečného úětu bylo uzavřeno v souladu
s vYrokem Zprávy, na jehož zákl_a!ě přijala obec
p!1! s
í, potřebná k nápravě zjiště4ýq!

9

pro

0 proti
0 se zdžel

nedostatků. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
nápravu chyb a nedostatků.
Závěreěný účeti Zpráva jsou vyvěšeny na internetových
stránkách, a byly vyvěšeny úředních deskách.

pro
0 proti
0 se zdňel

Htasování o souhlasu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 20114.

Aktiva, pasiva.

9

Aktiva a pasiva obceZlatá Olešnice ěiní:
Aktiva 59 356 127,82 Kč
Pasiva 59 356 127,82 Kč.
9 pro

Hlasování o souhlasu s aktivy a pasivy obce ve výši
59 356 127,82 Kč.
5.

0 proti
0 se zdňel

Obec vydala zámér np prodej. Zájemce se ozvaljeden.
Prodej pozemku
p.p.č.304/2 k.ú.Zlaá Obvyklá cena za 1 m' je 60 Kč.
Olešnice - Semilská.
FV doporučil k prodeji.
Htasování o souhlasu s prodejem p.p.č. 304/2 k.(l. ZIatá
Olešnice - Semilshá za 60 Kč / 1 m'.

6.

7.

žádost o prodej části Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 1o14l1 k.ú. Aala
Olešnice - Navarovská. Jedná se o obecní cestu, která
pozemku p.p.č.
se mnoho let nevyužívá.
101411k.ú. Zlatá
Olešnice Hlasování o souhlasu s vydáním záměru na prodej části
Navarovská.
p.p.č. 1014/1 k.(l. Zatá Olešnice - NavarovskáPouť.

erileOe pouť, stejní provozovatelé jako každý rok.
V Šobotu14.7 . 2012 bude fotbalový turnaj u Kapličky,
večer pouťová zábava a v neděli fungující výčep
v Sokolovně během pouti. Organizátorem je TJ Sokol

zlatá olešnice.

8.

Zprávao projektech

Vodovod Lhotka:
Oznámení zahájení územníhořízení a nařízení

.
o
o

veřejného ústníhojednán í.
V útený 26, 6.2}12je veřejné ústníjednáníod
11,00 hod. na oÚ Zlatá olešnice.
všechny smlouvy o věcném břemenu se všemi
majiteli pozemků jsou podepsány.

Budova ZŠa MŠ:
Projekt,,Zateplení objektu s výměnou zdroje
tepia v ZŠa MŠZlatá Olešnice", žádost o dotaci
zOPŽP nutno podat do konce srpna2012Odhad hodnoty projektu cca 5,5 mil. Kě.
lng. David Plíštil,Ph.D. --+ administrace žádosti
od počátku do přidělení registračníhočísla
dotace - odměna 2 o/o zhodnoty přidělené
dotace (cca 99.000 Kě),
Sonet Building
---+ zp(?Cov án í projektové dokumentace
stávajícího stavu, podklady pro energetický
audit a průkaz energetické náročnosti budovy

.

o
o

o

15.000 Kě.

-

zpracování projektové dokumentace nového
stavu s navženÝmi opatřenimi na základě

--+

9

pro

9

pro

0 proti
0 se zdňel

0 proti
0 se zdžel

výsledků auditu, navrženíotopné soustiavy a
rozpočtu tj. podklady pro žádost o dotaci
25.000 Kč.
---+ závěrečnázpráva akce po 5 letech
-zdarma.
Atelier Dek
---r Energetický audit - 37.200 Kě.

-

o

Hlasování o souhlasu s pořízením podkladů pro žádost
o dotaci z OPŽP od uvedených firem za uvedené ceny.
9.

Zpráva o soutěži
Vesnice roku 20í2.

Dne 4. 6.2012 navštívila 11členná krajská komise
Vesnice roku2a12 našiobec. Strávilitu 1,5 hodiny a
navštívili: sokolovnu, dětské hřiště v areálu vpN,
odpočinkovémísto, ZŠa MŠ,park u kostela, lyžařský
areál, Penzion Pila.

í0.

Protipovodňová
opatření bezdrátov,ý rozhlas.

V Mikroregionu Tanvaldsko se dohodly 4 obce, které by
do projektu šly a společně chtějí požádat_o dotaci. Jedná
se zřejmě o poslednídotačnímožnost MZP, jak pořídit
bezdrátový rozhlas. Žáaost zaštiťuje město Desná, Na
Zlatou Olešnicije pCIektspočítán na 1.600.000 Kč,
podílobce by byl 10 % tj. 160.000 Kč, ktený lze
rozúčtovat na 3 roky. Předběžně by bylo umístěno
kolem 90 reproduktorů, v současnosti je jich umístěno
asi 30.
Htasování o souhlasu s podáním žádosti o dotaci z lvtŽP
na projekt Protipovodňová opatření - bezdrátouý
rozhlas.

11.

Různé

Kultura:

Pouťová zábava14.7.2012 od 20,00 hod. v Sokolovně,
hraje kapela Koneckonců, předkapela Těsně vedle.
Z důvodu nemoci se neuskutečnila vernisáž avýstava
Jana Krásy.
Sport:

V sobotu 23.6,2012 proběhl Zlatoolešnický pohár a
MemoriálJaroslava Balatky v areálu VPN. Zúčastnilose
41 družstev. Starosta poděkovalSDH Zlatá Olešnice za
organizaci.

V sobotu 14.7 .2a12 se v rámci poutě uskuteční
fotbalový turnaj nahoře u Kapličky.
V sobotu 4.8.2012 se uskutečnívo|ejbalový turnaj
v areálu VPN.
lnformace o výkonu veřeiné službv
Posekáno u vodojemu,,střed", příprava areálu VPN na
Zlatoolešnický pohár, vyěištění požárn í nádrže,
posekaná krajnice na Farské cestě a na cestě k
bytovkám, vytrhala se tráva u sokolovny a u plotu VPN.

12,

Diskuze

kraiská správa silnic
Vysekané krajnice, opravená silnice na Lhotku a
Stanový, začaly se opravovat propustě,

9

pro

0 proti

0 se

9

zdžel

pro

0 proti
0 se zdňel

lrské tance

Přijedou na soustředění v srpnu (1 1 . - 18. 8., 22. - 26.
8.2012), starosta poprosil spolky, aby vrátily začátkem
srpna klíče.

Okolí Zvoničky
Po zaměření pozemku budou probíhat dalšíkroky,
Hluk na zábavě v areálu vpN
Kolem 2 hodiny ranní byla hudba příliš nahlas. Je
potřeba ztlumit hudební produkci v těchto pokročilých
hodinách.

Prosba TJ Sokol
Prosba na technické služby obce, aby se vysekalo hřiště
nahoře na Mundialu.
Prodei obecní nemovitosti čp. 31
Dohodnout se s realitní kanceláří Sting na zlepšení
reklamy.

í3.

Usnesení z 5.
zasedání
zastupitelstva obce
ze dne 25.6.2012,
konaného
v zasedací
místnosti oú.

Schvaluje se:
50. Usnášení schopnost zastupitelsfua.
51. Program, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a sěitatel.
52. Zpráva o rnýsledku přezkoumání hospodaření obce
zarok2011.
53. Aktiva a pasiva obce ve výši 59 356 127,82 Ké54. Prodej p.p.é,30412k.ú, Zlatá Olešnice - Semilská

za60Kěllm'.

55. Pořízenípodkladů pro žádost o dotaci z OPZP
od firem lng. Plíštil,Sonet Building, Atelier Dek
za uvedené ceny.
56. Podání žádosti o dotaci zMŽP na projekt
Protipovodňová opatření - bezdrátový rozhlas.

stiarosta Jiří

Jaros|av Maňinec
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Starosta obce poděkoval všem za účasta ve 20,35 hod.
ukončil veřeiné zasedání zastupitelstva.

Závěl

14.

9
9
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ÚÍístostarostka Mgr. Jana Ducháóková

kristina Beneš-crowell

