z 6, veřeiného zasedáni zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, které se konalo dne
27.8.2012 od 19,00 hodin v zasedaci místnosti Obecního úřadu Zatá Olešnice.
Zasedání bylo zahájeno v 19,03 hodin v zasedací místnostiObecníhoúřadu ve Zlaté Olešnlci
starostou p. Jiřím Čemým. Přítomno bylo 10 zastupitelů, 1 bylomluven (lva Josífková).
Proqram:

1,

2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.

Zahájení.
Schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů.
Rozbor hospodaření obce k 30. 6. 2012.
2. zménarozpočtuk31. 7. 2012.
Zpráva o soutěžiVesnice roku2012.
Zrušení prodeje ěásti pozemku p.p.č. 101411 k.ú. Zlatá O]ešnice
TJ Sokol - stav projektu zasněžování lyžařského areálu.
TJ Sokol- ručitelsfuí na leasing rolby.
Zpráva o projektech:
a- Vodovod

-

Navarovská.

b. šrola

c.

10. Různé:

SDH

a.
b.

Žádost o nav,ýšeníodměny místostarostky
Oprava cesty k p. Krafkovist.
c, Zdjezd do divadla v Praze
d. Česko-polská spolupráce
e. lnformace o Czechpointu a Základních registrech
11. Diskuze.
,t2,
Usnesení.
13. Závér.

Bod
1.

Název bodu
Dmoramu
Zaháieni

Text
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.
Pňvítal zastupitele a hosty.
Zastupitelsfuo obce je většinou hlasů usnášeníschopné.

2.

Schválení programu,
jmenování
zapisovatele a
ověřovatelů.

Hlasování

10 pro

0 proti
O

Zapisovatelem byla určena: Mgr. Jana Ducháčková,
Miroslav Nosek,
Ověřovatelé zápisu: Hana Vedralová, Hana Žantová.
Sčitatel: Jaroslav Martinec.
H l asová n í o j m e n ova ných z a p isovatel ích, ově řovate l ích

zápisu, sčitateli, programu a doplňkového bodu

programu.

se zdňel

10 pro
0 proti
0 se zdžel

3.

Rozbor hospodaření
obce k 30. 6.20{2.

Cást příjmová celkem 7.946-141,90 Kč, část výdajová
celkem 3.796.817,94 Kč. Zůstratek na běžnémúčtu
k 30.6.2012 byl4.085.454,32Kě. Zůstatek na sociálním
fondu k 30.6.2012 byl63.869,64 Kč.
FV doporučil rozbor hospodaření ke schválení.
Hlasování o schválení Rozboru hospodabní

10 pro

k 30.6.2012.
4.

0

2. zména rozpočtu k V části příjmové navýšenío 115.095,00 Kč (správní
poplatky - služby CzechPoint, dotace SDH, pitná voda).
31-7.2012.
V části výdajové naqýšenío 115.095,00 Kč. Rozpočet

proti

0 se

zdňel

obce k 30.6.2012 činí6.815.016,80 Kč.
FV doporučil ke schválení.

Hlasování o souhlasu s 2. změnou rozpočtu

10 pro

k 30.6.2012.
5.

Zpráva o soutěži
Vesnice roku 20í2.

Dne 14. 8,2012 se starosta s místostarostkou zúěastnili
slavnostního vyhlášení soutěže Vesnice roku 2012,
které se konalo ve studenci. v Lk soutěžilo celkem 15
obcí,
VÝsledkv za Liberecký kraj:
Zlatá stuha - krajský víĚz: Studenec (Semily)
Modrá stuha - za společenský život Mříčná

o
o

(Semily)

Bílá stuha
(J.n.N.)

- za činnost mládeže: Nová ves

n. N.

Oranžová stuha - za spolupráci obce a
zemědě]ského subjektu: Všelibice (Liberec)
Ze|ená stuha - za péčio zeleň a žjvotní
prostředí: Karlovice (Semily)
Dalšíocenění:
Skokan roku: Jiřetín pod Bukovou (J.n.N.)
Oceněni za rozvol venkova: Albrechtice v J.h,

o
.

(J.n.N.)
Diplom zavzorné vedení obecní knihovny:
Všelibice (Liberec)
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky: Všeň
(Semily)
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova:

Polevsko (Č.L.)
Diplom za podporu a rozvoi sportu: Z|atá
Olešnice (J.n.N.)
Diplom za sociální program pro obyvatelstvo:
ČeskýDub (Liberec)
Diplom za aktivní přístup k sociální integraci:
Osečná (Liberec)
Diplom za odstraňování povodňovlých škod:
Nová Ves (Liberec)
Diplom za úpravu veřejného prostranství:
Koberovy (Liberec)
Diplom za podporu a rozvoj školství:Kravaře
(Č.L.)

proti
a se zdňel
0

6.

7.

Zrušeníprodeie části
pozemku p.p.č.
101411k.ú.Zlatá
Olešnice Navarovská.

Na minu]ém zasedání bylo schváleno vydánízáměru na
prodej zmíněného pozemku. Zadatelé sisvou žádost
rozmysleli a žádost odvolali.
Hlasování o zrušeníprodeje p.p.č. 1014/1 k.ú. Zatá
Olešnice - Navarovská.

TJ Sokol

stav Obec půjěila TJ Sokol 1 mil. na projekt zasněžování,
projektu zasněžování proto je TJ Sokol povinný pravidelně informovat o stavu
projektu.
lyžaňského arcálu.
. ČEz- podepsána smlouva o navýšenípříkonu
o 150 kWh.
o povodí Labe - schválen odběr 2lls ze zlatníka
přepadové vody nad minimální požadovaný

.
o
o
c
o
.
.
.
o

8.

10 pro
0 proti
0 se zdžel

průtok.

Majitelé pozemků

- většina nájemních smluv
podepsána, tň pozemky na sjezdovce vlevo od
lana se ještě řeší.
Nákup rolby - na mimoř. schůzi odsouhlaseno
pořízení na leasing od spol. Unileasing.
Dotace, dary - Čeps, p. Šob,přislíben
sponzorsky materiál či práce.
Založení s,r.o. - aby mohlTJ Sokol uplatnit
odpočet DPH z investic, musel za|ožltobchodní
společnost, jejímžje 100% vlastníkem, a to SKl

AREÁL ZLATA oLEšNlcE, s.r.o.
Jednatelis.r.o. bylizvoleni: lng. M. Žanta, Mgr.
J. Ducháčková, J. Maňinec.

Čbny dozorčírady bylizvoleni: lng, J. Žanta,

Mgr. R. Pekařová st., lng. V, Kilián, Vl. Moudrý,
Jiří Černý ml., Bc. H. Havlíčková.
Letos bude pořízen tumiketu a dětský vlek.
snaha uskutečnit první fázi zasněžování ve
spodní častijižtento rok.
Počet brigádnických hodin od 31.3.2012 do
26.8.2012 celkem 507, ce]kem hodin techniky
233. Brigády se konají vždy v sobotu nebo
neděli dopoledne. Dalšídobrovolníci jsou vítáni
- možnost si vydělat sezónní jízdenku!

TJ Sokol - ručitelství Z důvodu lepšíhotoku peněz TJ Sokol potřebuje pořídit
rolbu na leasing, jenomže kvůli hoĚím výsledkům za
na leasing rolby.
sezónu 2aťPO12 vykázaných ve Výkazu zisků a árát
potřebuje ručitele. Jedná se o ručitelshrív hodnotě
634.000,00 Kč. V případě, že TJ Sokolvznikne vůči
Unileasingu dluh, měla by ho zaplatit obec. TJ Sokol by
tak narostldluh vůčiobci.Ručitelsfuíse uzavírá do
dubna 2016, kdy by mělTJ Sokolmít leasing splacený
(16 splátek).

Stanovena podmínka pro ručitelstvíobce: dohoda obec
vs. SkiAreálZlatá Olešnice, s.r. o. o naqýšenídluhu a
pňechodu rolby do vlastnictví obce v případě, že bude
muset leasing platit.
Hlasování o poskytnutí ručitelství společnosfi SK/
u společnosti

AREÁLZ|ATÁ oLEŠNrcE s.r.o.
Unileasing.

9
0
1

pro
proti
se zdžel

9.

Zpráva o proielďech

Vodovod Lhotka:
Agentura pro regionální rozvoj zpracovala
žádost o dotaci.
Máme územnísouhlas pro stavbu, žádáme o

o
.
.

stiavební povolení.

Žádost o dotaci bude na výiimku z ministerstva
zemědělství

Rekonstrukce budow ZŠa MŠ:

.
.
.
.

projekt
objektu s qýměnou zdroje
"zateplení
tepla v ZŠa MŠZatá olešnice".
Hodnota projektu 6,5 mil. Kč s DPH.
Zpracavána projektová dokumentace stávajícího
stavu, průkaz energetické náročnosti budovy,
projektová dokumentace nového stavu

s navženými opatřeními na základě qýsledků
auditu, navženíotopné soustavy a rozpočtu.
Žádost o dotaci z opžp podáme
v požadovanémtermínu, a to do 31.8.2012.

Fond požárníochranv Libereckého kraie

JPo

lIl/1.

=> výstroi pro

Dotace byla pňdělena ve qýši84.500,00 Kč, Odeslána
objednávka na přilby se svítilnami, vyprošťovací
technika, zásahové obleky.

í0.

Různé

Zádost o naWšení odměnv místostarostkv
Místostarostka si požádala po ,t 7rroe o navýšení
odměny za výkon funkce o 1.500,00 Kč. Hrubá odměna
by tak ěinila 5.500,00 Kč.
FV doporučil ke schválení.
Hlasování o nauýšeníodměny místostarostce o
1.500,00 Kč hrubého.
Oprava cesty k p. Krafl<ovist.
Rozpočet na opravu cesty stejnou technologiíjako
k Pavlouskouým a Jelínkoqým činícelkem 69.450,00 Kč
bez DPH. Budou umístěny svody.
Hlasování o opravení cesty k p. Krafkovi st.

Z4ezd do divadlav Praze
Obec zakoupila24 poukazů na 1+1 vstupenku do
vybraných pražských divadel, aby mohla na podzim
uspořádat zďlezd občanůZlaté Olešnice. Místostarostka
s pí Bodovou vybere představení a objedná jej. Výběr
z divadel: Divadlo Radka Brzobohatého, Divadlo Metro,
Švandovo divadlo, Branické divadlo, Palace Theatre,
Studio Dva, RockOpera, Divadlo TaFantastika. Cena pro
zájemce by byla orientačně max. 280,00 Kč na osobu.
Občanéobdžívčas informacio termínu a ceně, aby se
mohlihlásit,
česko-polská spoluoráce
Proběhlo posezení SDH Zlatá Olešnice a Hasičů
z partnerské obce Osiecznica v penzionu Brokos. Naše
SDH přivezlo ukázat svou techniku. Starosta poděkoval i
zastupitelům, kteří se setkání spolu s ním zúěastnili: M.
Nosek, K. Beneš-Crowell, J. Martinec,

9 pro
0 proti
1

se zdňel

10 pro
0 proti
O se zdňel

lnformace o czechpointu a základních reqistrech
Obec působí v rolieditora
. Registru obyvatel- zápis údaje o adrese místa
trvalého pobytu a adrese doručování,při
matričních činnostech (zápis údajůo narození,
změně pohlaví, příjmení, určeníotcovství,
osvojení, uzavření manželství,úmrtí).
o Registru osob - při zřizování příspěvkoqých
organizací.
. Registru územníidentiíikace, adres a
nemovitostí při zápisu - ulice, stavebního
objektu, adresního místa, údaje o stavebním
objektu.

prostřednictvím czechpointu siobčanémohou na otj
vyřídit např. výpis z rejstříku trestů, z živnostenského
rejstříku, změnu trvalého bydliště, uýpis z katastru
nemovitostí. ldeálně přijít v pondělí nebo ve středu od
15,00 do ,t7,00 hod, kdy je na Úřade místostarostka.
poslat informační sms.
Prodej nemovitostič.p. 31 (domek u restaurace V ÚOoti;
Momentální prodejní cena je 750.000,00 Kč. Starosta
navrhnulsníženíceny. Zastupitelé se shodli na prodejní
ceně 649.000,00 Kč. Umístit informacio prodeji na
obecní stránky,

Hlasování o sníženípradejní ceny o 101.000,aa Kč.

10 pro
0 proti
0 se zdňel

šrobká rada zš a Mš zhta olešnice

Každým rokem se musí volit nová školská rada.
Zastupitelsfuo musí jmenovat jednoho č]ena ze svých
řad jako člena školské rady. Starosta navrhnul
jmenování Mgr. M. Kubíkové.
Hlasování o jmenování Mgr M. Kubíkovédo školské
rady ZŠa uŠaata obšnice.
11.

Diskuze

Funoování oošty v obci
Současnému úředníkovibylsnížen úvazek na polovinu
- odejmuli mu doručovatelství.Pokud by se rušila pošta
v obci, tak by se nezměnilo psč, zůsta]o by stejné.
V takovém případě by určitě obec zřídila výdejní místo.
Starosta však nemá žádnéiníormace o tom, že by se
naše pošta měla rušit.

odpad na hřbitově
Odvézt odpad, kterého je tam nashromážděno hodně.
vÝstavba dvou qarsonek na poště
Čekáme na stavební povolení. Požadavek na drobnou
opravu střechy.

sekání pozemků
Posekat pozemek pod klempíři. Vyzvat p. Vídeňského
k úpravě pozemku pod školou. Pozemek vedle
Dyntrových.

9

pro

1

se

0 proti

zdžel

Veřejné osvětlení
Nesvítísvětla směrem nahoru k vodojemu a na cestě
k Patkovým. Zajistit opravu.

12-

Usnesení z 6.
zasedání
zastupitelstva obce
ze dne 27.8.2012,
konaného
v zasedací
místnosti oú.

Schvaluje se:
57. Usnášení schopnost zastupitelstva.
58. Program, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a sčitatel.
59, Rozbor hospodaření obce k30.6.2012 (k nahlédnutí
na Oú;.
60. 2. změna rozpočtu obce k 30.6.2012 (k nahlédnutí
na Oú).
61. Zrušení prodeje p.p.č. 1O14l1 k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská.
62. Ručitelstvíza SKlAREÁL aLATAoLEŠNlcE, s.r.o.
na leasing rolby u spol. Unileasing.
63. Navýšení odměny místostarostce o 1500 Kč
hrubého.

6zl. Oprava cesty k p. Krafkovist.

65. Sníženíprodejní ceny č.p. 31 o 101000 Kě.
66. Jmenování Mgr. M. Kubíkovédo školské rady ZŠa

MŠZatá olešnice.

Závér

14,
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Hana vedralová

10 pro

pro,

1

se

9 pro, 1

se

9

zdžel
zdňel

10 pro
10 pro
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pro,

zdžel
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Hana Žantová
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10 pro

Starosta obce poděkovalvšem za účastave21,05 hod,
ukončil veřeiné zasedání zastupitelstva.

íe&

ďtžn h

10 pro
10 pro
1a pro

