
Zasedání bylo zahájeno v 18,06 hodin v zasedací mísírosti Obecního úřadu ve Zlaté Olešnici
starostou p. Jiřím Černým. Přítomno bylo 10 zastupitelů, 1 dorazil později, což předem omluvil
(Jaroslav Martinec).

Program:

1, Zahálení.

2. Schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů,

3. Rozbor hospodaření obce za 4. čtvrtletí 2011.

4. 2, zména rozpoětu obce k 31. 12. 2011.

5. Pořízení nového územního plánu obce.

6. Jmenovánízastupitele pro spoluprácis pořizovatelem územně plánovací dokumentace.

7, Podání žádosti o pořízení územního plánu Zlaté Olešnice na MÚ Tanvald, Odbor stavební

úřad a životní prostředí (Úřad Uzemního plánování) dle § 6 odst. 6 písm. b) Stavebního

zákona.

8. Obecně závazná vyhláška o mlstním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,

přepravy, tříděn í, využíván í a odstraňován í komu náln ích odpadů.

9. Žadost o zhotovení příěky k oddělení půdního prostoru a chodby v č. p. 69 (truhlárna).

10. Stížnost na zaměstnance Obecního úřadu.

11. Žádost o povolení Rallye Bohemia 2012.

12. Snížení prodejní ceny č. p. 31, Zlaá Olešnice - Semilská.

13. 1 . změna rozpoětu ZŠ a MŠ Zatá Olešnice k 31. 12. 2011 ,

14. Žádosti o dotace

a. Ministerstvo pro místní rozvoj - podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova,

dotačnítitulč. 2 Podpora zapojení dětía mládeže do komunitního života v obci =>

hřiště ZŠ a MŠ.

b. Ministerstvo pro místní rozvoj - podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova,

dotační titul ě. 4 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci => zvonička,

c. Nadace ÓeZ- Grantové řízení Oranžové hřiště => areálVPN.

15, Různé

a. Žádost o sponzorský dar Společnost pro Jizerské hory, o,p.s.

b. Žadost o sponzorský dar Pro Jizerky, o,s.

c. Pořízenídataprojektoru, plátna a software Office a Windows.

d, Výsledek žádosti o dotaciz Grantového fondu LK, program ě,17 na obnovu venkova,

na projekt Rekonstrukce ěásti místní komunikace vedoucí k obecnímu vodojemu.

e, Výstavba dvou garsonek v č.p. 196 (pošta) - informace o postupu.

16. Diskuze

17. Usnesení

18, Závér



-lj

1, Zahájeni Jednání Zastupitelstva obce uvedl starosta p. Jiří Cerný
podle zákona o obcích é. 128n000 Sb., v platném
znění. Jednání bylo řádně svoláno a vyvéšeno na
úředních deskách a na intemetovtých stránkách obce.
Přiví&al zastupitele a ekonomku Úraau.

Zastupitelstvo obce je vétšinou h/asů usnášeníschopné-
10 pro
0 proti
0 se zdňel

2. Schválení přogramu,
jmenování
zapisovatele a
ověřovatelů.

Zapisovatelem byla určena: Bc. Jana Jelečková, lva
Josífková.
Ověřovatelé zápisu: Zbyněk Holina, Miroslav Nosek.
Sčitatel: Mibn Žanta.
K programu nikdo ze zastupitelů neměl žádný doplňující
bod ani požadavek na změnu.

Hlasován í o jmenova ných zapisovatel ích, ověřovatelích
zápisu, sčitateli a programu.

10 pro
0 proti
0 se zdňel

V í8.í 1 hod. dorazil Jaroslav Martinec.
3. Rozbor hospodařeni

obce za 4. čtvrtletí
2au-

Cást výdajová celkem 5.563.936,68 Kč.
Čast prilmová 7.085.593,47 Ké, fin. z min. let
101.940,00 Kč, zůstatek na BU k31.12.2010
2.358j182§6 Kč, Část příjmová celkem 9,5.45,716,03
Kč.
Zůstatek na BÚ k31.12.2011 3.948,059,71 Kč,
zůstatek na soc. fondu k 31, 'l2,2O'l1 33.719,64 Kč.
Celkem zůstatek na obou účtech 3,981.779,35 Kč.

Hlasování o souhlasu s rozborem hospodaření obce za
4. čtvftletí 2011.

11 pro
0 proti
0 se zdžel

4. 2. změna rozpočtu
obce k 31.12.2011.

Schválený rozpočet byl 6.305.0 1 5,00 Kě. Navýšení
376.209,00 Ke. Čast příjmová celkem 6.681.224,o0 Kč,
Čast vyidajova 6.305.015,00 Kč. Navýšení 376.209,00
Kč. Část výdajová celkem 6.681.224,00 Kč,

Hlasování o souhlasu s 2. změnou rozpočtu obce k 31.
12.2011.

11 pro
0 proti
0 se zdňel

5. pořízení nového
územního plánu
obce.

Do roku 2015 musí Obec pořídit nouý územní plán,
protože od tohoto roku bude platit noqý stavební zákon a
současný územní plán by byl neplatný. Je potřeba se
pustit do příprav vzhledem k tomu, že chce Obec žádat
o dotaci, a iproto, že občané musí mít Tzrakuna
vyjádření a dodání žádostí o změny.

Hlasování o souhlasu s pořízením nového územního
plánu.

11 pro
0 proti
a se zdňel

6. Jmenování
zastupitele pro
spolupráci
s pořizovatelem
územně plánovací
dokumentace.

Jediným navženým zastupitelem bylstarosta Jiří Cerný.

Hlasování o souhlasu se jmenováním Jiřího Čemého
zastu pitele m pro spol upráci s pořizovatele m úze m ně
pl án ovací doku me ntace. 10 pro

0 proti
1 se zdňel



7. podání žádosti o
pořízení územního
plánu Zlaté Olešnice
na MU Tanvald,
odbor stavební úřad
ařivotní prostředí
(Uřad územního
plánování) dle § 6
odst.6 písm. b)
stavebního zákona.

Je potřeba podat žádost o pořízení územního plánu
zlaté olešnice na Mú Tanvald, odbor stavební tjřad a
životní prostředí (ÚraO územního plánování) dle § 6
odst.6 písm. b) Stavebního zákana.

Hlasování o souň/asu s podáním žádostio pořízení
územního plánu Zaté Olešnice.

11 pro
0 proti
0 se zdžel

8. obecně závazná
vyhláška o mí,stním
poplatku za píovoz
systému
shromažďování,
sběru, přepravy,
třídění, využívání a
odstraňování
komunálních
odpadů.

Vzhledem k tomu, že se navýšila DPH o 4 o/o,je potřeba
změnit vyhlášku o odpadech, protože jsou v ní uvedeny
ceny s původní výší DPH. Navýšení všech c.en o 4 o/o.

Platnost nové vyhlášky od 1. února (tj. ode dne
vyvěšení),
Popelnice nutno zaplatit do 15. března.

Hlasování o souňíasu s novou obecně závaznou
vyhláškou o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sbéru, přepnvy, třídění, využívání a
odstraňová n í kom u n ál n í ch od pad ů.

11 pro
0 proti
0 se zdňel

9. zádost o zhotovení
příčky k oddělení
půdního prostoru a
chodby v č. p.69
(truhlárna).

Na OU dorazila žádost o zhotovení příěky k oddělení
půdního prostoru a chodby v ě. p. 69 (truhlárna).
Nájemci řádně platí nájemné.

Hlasování o souň/asu se zhotovením příčky k oddělení
půdního prostoru a chodby v č. p. 69"

11 pro
0 proti
0 se zdňel

í0. stížnost na
zaměstnance
obecního úřadu.

Dne 4. 1. 201t"byla podána občanem obce Zlatá
olešnice stížnost na zaměstnance oú. stěžovalsi na
špatnou kvalitu protahování cesty před jeho domem -
sníh se navalildo vjezdu garáže, ale hlavně na pozdější
nepatřičné chování zaměstnance Uradu. Občan obce je
přesvědčen, že se ho zaměstnanec OU pokusil
traktorem přejet a že tím způsobiltrestný čin. Starosta
obce bohužel zná pouze vyjádření stěžovatele a
vyjádření zaměstnance OÚ.

Starostia způsob protahování a stejně tak nepatřiěné
chování se zaměstnancem Úřadu projednala upozomil
ho, aby se to neopakovalo,

Starostia navrhnul odpovědět, že se má stěžovatel
obrátít na orgány činné v trestním řízení.
Místostarostka navrhnula doplnit dopis informací, že
zaměstnancovi bylo domluveno, a omluvou za
způsobenou nepříjemnost a doplnit, že doufáme, že se
už nic podobného nebude opakovat.

Hlasování o souhlasu s odpovědí stěžovateli dle návrhu
starosty a místostarcstky.

9 pro
0 proti
2 se zdňel

11. Zádost o povolení
RalIye Bohemia
2012.

Rallye Bohemia 2al2by měla éstečně probíhat
katastrem obce Zlatá Olešnice, V neděli 15. 7.
z Jesenného do Stanového, pod Lhotku a do Navarova.
Trasa vede po krajských silnicích nikoliv po
komunikacích obce. Pořadatel se zavazuje složit kauci
150.000,00 Kč a případné poškození komunikací
ooravit.



Hlasování o souhlasu s povalením Rallye Bohemia 2012
dne 15.7. 2012 za uýše uvedených podmínek.

11 pro
0 proti
O se zdňel

12. Snížení prodejní
ceny č. p.31,Zlaá
Olešnice - Semilská.

Za cenu 899.000,00 Kč je nadále nemovitost
neprodejná. Starosta navrhnul snížit cenu na 799,000,00
Kč.
Zastu pitelé Jos ífková, Ved ralová a Beneš-Crowel l

navrhnulicenu snížit na 749.000,00 Kč.

Hlasování a souh/asu se snížením prodejní ceny na
749.000,00 Kč.

9 pro
0 proti
2 se zdňel

13. 1. změna rozpočtu
ZS a MS Zlatá
Olešnice k 31. 12.
2a11.

Uprava rozpočtu ZS a MS Zlatá Olešnice k 31, 12. 2011.
Změna se ne!ýká částky z rozpočtu obce, ale jde o
částky dotací zKraje.
Příjmy celkem 2.457.318,80 Kč.
Výdaje celkem 2.425.918,39 Kě-
Zůstatek (peníze od zřizovatele tj. Obce) 31.400,4í Kč,

ŽaOost ředitelky Mgr. Renaty Pekařové o převod
zůstatku do rezervního fondu, ze kterého by se hradila
rekonstrukce sklípku naproti vchodu do školy.

Hlasování o souhlasu s 1. zménou rozpočtu k 31. 12.
2011 a s převodem zůstatku do rezeruního fondu.

11 pro
0 proti
0 se zdňel

14. zádosti o dotace. Ministerstvo oro místní rozvoi- podproqram Podpora
obnow a rozvoje venkova, dotační titulč. 2 Podpora
zapoiení dětí a mládeže do komunitního života v obci =>

Vedení obce chce v rámci schváleného Rozvojového
programu obce podat dne 17. 2.2012 žádost o dotaci
z výše uvedeného dotaěního titulu na instalaci dětského
hřiště v areálu ZŠ a MŠ. Rozpočet projektu je
258.6&1,00 Kč, dotační příspěvek by ěinil 70 To $.
181.064,80, příspěvek Obce by činil 30 olo tj.77 ,599,20
Kě.

Ministerstvo oro místní rozvoi- podprooram podpora
obnow a rozvoie venkova, dotaění titulč. 4 Podpora
obnow drobnÝch sakrálních staveb v obci => zvonička
Vedení obce chce v rámcischváleného Rozvojového
programu obce podat dne 17. 2- 2012 žádost o dotaci
z v,ýše uvedeného dotačního titulu na opravu zvoničky a
úpravu jejího okolí. Zvonička i pozemek, na kterém stojí,
je však Náboženské obce Církve československé
husitské v Držkově. Žádost musí podat majitel (tedy
Církev) s tím, že Obec by ji administrovala a platila
vlastní příspěvek žadatele o dotaci. Obec má pozemek i

zvoničku smluvně od Církve v pronájmu na 20 let. V tuto
chvíli není znám přesný rozpočet, Schůzka s odbornou
firmou na opravy sakrálních památek bude 31. 1.2012.
PodílObce by odhadem činil 30.000,00 až 60.000,00
Kč.

Nadace ČeZ- Grantové řízení Oranžové hřiště => areál
VPN.
Vedení obce dne 25. 1.2012 odes]alo na Nadaci ČEZ
žádost o nadační příspěvek na proiekt Dowbavení



dětského hřiště v areálu VPN. Rozpočet projektu celkem
108.621,00 Kč, nadační příspěvek by činil86.897,00 Kě,
příspěvek Obce by činil21.724,00 Kč, Dne 26. 1.2a12
vedení obce obdželo odpověď, že žádost bylazařazena
do grantového řízení. O výsledcích jednání správní rady
budeme informováni.

Hlasování o souhlasu s podáním žádostí o dotace a
realizací výše uvedených projektů v případě přidělení
dotace.

11 pro
0 proti
0 se zdňel

í5. Různé zádost o soonzorský dar společnost pro Jizerské horv.
o.p.s,
Starosta navrhnul věnovat sponzorský dar 500,00 Kč,

Hlasování o souh/asu §e sponzorským darem
Spoíečnosfi pro Jizerské hary, o.p.s. ve výši 500,00 Kč.

Žádost o sponzorskÝ dar Pro Jizerky. o.s.
Starosta ani nikdo jiný ze zastupitelů nenavrhnul žádnou
částku.

Hlasování o zamítnutí žádastio sponzorský dar
společnosti Pro Jizerky, o-s,

Pořízení dataprojektoru. plátna a softwaru Ofiice a
Windows.
Na vědomí zastupitelům: vedení obce zakoupilo
projektor Epson EB-X12 v hodnotě 9.950,00 Kč bez
DPH, a přenosné projekční plátno Epson ELPSC26
v hodnotě 2.950,00 Kč. Dále bylzakoupen nový
software pro 2 stolní poěítače OtJ (MS Ofiice 2010
Home a Business CZPKC, MicrosoftWindows 7 Home
Premium upgrade) v hodnotě celkem 14,832,00 s DPH.

vÝsledek žádostio dotaciz Grantového fondu Lk.
oroqram č. 17 na obnovu venkova. na projekt
Rekonstrukce části místní komunikace vedoucí
k obecnímu vodoiemu,
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor regionálního
rozvoje a evropských projektů zaslal vedení Obce dne 6,
1.2012 informaci k žádosti Obce o dotaci na projekt
Rekonstrukce části místní komunikace vedoucí
k obecnímu vodojemu. Na základě usnesení
Zastupitelsfua kraje č. 470l11lZK ze dne 'l3. 12.2011
nebyla naše žádost o dotaci podpořena. Celkem byly
zaregistrovány žádosti za29,7 mil. Kč, dotace bude
poskytnuta úspěšným fudatelům v celkové výši 10,0 mil.
Kč.
Dalšítermín výzvy bude zřejmě v březnu 2012. Vedení
obce podá žádost o dotaci znovu,

Výstavba dvou garsonek v č,p, 196 (pošta) - informace

6 pro
3 proti
2 se zdňel

6 pro
3 proti
2 se zdňel

o postupu.
Vedení Obce má v tuto chvíli2 cenové nabídky na
zpracování projektu. Vybere výhodnější nabídku azadá
zpracování projektu a podá žádost o stavební povolení.



Žádost o finanční příspěvek 3.000.00 Kč na tombolu při

Dětském karnevale SDH Zlatá Olešnice.

Hlasování o souhlasu s příspěvkem 3.000,00 Kč na
dětský kameval SDH Zatá Olešnice.

11 pro
0 proti
O se zdňel

í6. Diskuze Omluva za dosud neooravené lampy
Vzhledem k personálním a technickým problémům
v minulých týdnech nebyl prostor pro opravu
nahlášených poruch lamp. Bude co nejdříve napíaveno.

Poděkování p. Noskovi za vyházení sněhu ze zastávek.
Starosta poděkoval p. Noskovi za vyházení sněhu ze
zastávek.

protahování sněhu na soukromÝch pozemcích
zaměstnanci technických služeb Obce
Na žádost občana je možno využít technických služeb
Obce. Hodinová sazba je 350,00 Kč, Jsou ovšem
případy, kdy zaměstnanci protahují někteným občanům
zdarma. Je nutné {to případy eliminovat,
Starosta připraví návrh na to, jak komplexně řešit
protrahování na soukromých pozemcích.

Hasiči SDH Zlatá Olešnice
zdarmashazovalisníh z obecních budov, zaaž jim
vedení Obce děkuje.

Znaěka zákazu vjezdu vozidel nad 3.5 t
by byla potřeba doplnit na Farskou cestu.

prostor na bruslení
byl by zájem a možnost ho udělaP Musel by se najít
dobrovolník, který by se o provoz staral.



17. usnesení z í.
zasedání
zastupitelstva obce
ze dne 30.1.2012,
konaného
v zasedací
místnosti oú.

§chvaluie se:
1. Usnášení schopnost zastupitelstva.
2. Program, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a sčitatel.
3. Rozbor hospodaření obce za 4, čtvrtletí 2011.

k nahlédnutí na oú,
4. 2. zména rozpočtu obce k 31. 12. 2a11.

K nahlédnutí na OtJ.
5. Pořízenínového územního plánu Obce.
6. JmenováníJ. Černého zastupitelem pro spolupráci

s pořizovatelem územně plánovací dokumentace.
7. Podání žádostio pořízení územního plánu Zlaté

Olešnice,
8. Nová obecně závaznou vyhláška o místním poplatku

za pf ov oz systém u sh romažďován í, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

9. Zhotovení příčky k oddělení půdního prostoru a
chodby v č. p. 69.

10. Odpověď stěžovateli na chování zaměstnanců OtJ
dle návrhu starosty a místostarostky.

11. Povolením Rallye Bohemia 2012 dne 15.7.2012
za podmínek uvedených v bodě č, 1 1.

12. Snížení prodejní ceny č. p.31,Zlatá Olešnice -
Semi]ská na 749.000,00 Kč.

13. 1. změna rozpočtu ZŠ a MŠ k 31. 12. 2011a
převod zůstatku do rezervního fondu.

14. Podání žádostí o dotace a realizace projektů
uvedených v bodě č. 14 v případě přidělení dotace,

15. Sponzorský dar Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s.
ve uýši 500,00 Kč.

16. Příspěvek 3.000,00 Kč na dětský kamevalSDH
zlatá olešnice.

Neschvaluje se:
fl, Žadosto sponzorský dar společnosti Pro Jizerky,

o,s.

10 pro
í0 pro

11 pro

11 pro
11 pro
10 pro, 1

se zdržel

11 pro

11 pro

11 pro
9 pro, 2 se
zdželi

11 pro
9 pro, 2 se
zdželi

11 pro

11 pro
6 pro, 3
proti, 2 se
zdželi

11 pro

6 pro, 3
proti, 2 se
zdželi

I l I ukoněilveřejné zasedání zastupitelstva. l l

ffi
Zbyněk Holina

A,


