z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, které se kona|o dne
9.12.2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlatá Olešnice.

Zasedáníbylo zahájeno v 18,06 hodin v zasedací místnostiObecního úřadu ve Zlaté Olešnici
starostou p. Jiřím Černým. Přítomno bylo 8 zastupitelů, 1 doraztl později (Jaroslav Martinec) a2 byli
omluveni (Hana Žantová, lva Josífková).
Program:

1.
2.
3.

Zahá]ení.
Schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů.
Rozpočet obce Zlatá Olešnice na rok2014.
Usnesení o změně rozpoětu na rok 2013.
5. změna rozpočtu k 31. 12.2013.

4.
5.
6.

šrola.

7,
8.
9.

a.
b.
c,

Změna rozpočtu ke2. 12.2013.
Rozpočet narok2014.
Výročnízpráva o činnosti školy za šk. rok 201212013.
Prodej pozemku p. č.721 a zbořeniště č. 3 k. ú. Zlatá Olešnice Navarovská.
Prodej pozemků p č, 42415, st. p. č. 217, st. p. č.218, st. p. č. 219, st. p. č.220 k. ú. ZlaIá
olešnice semilská.
Zpráva o projektech:
a) Rekonstrukce budovy školy.
b) JPO lll/,1 - Zlatá Olešnice - rekonstrukce cisterny, dovybaveníjednotky.

í0. Různé:
a) Kultura.
b) Sport.

1,1.

Diskuze.

12. Usnesení.
13. Závěr.

Bod
1.

Název bodu
nródramu
Zahdjeni

Text
JednáníZastupitelstva obce uvedl starosta p. Jiří Cerný
podle zákona o obcích č. 12812000 Sb., v platném
znění. Jednání bylo řádně svoláno a vyvěšeno na
úřednich deskách a na internetových stránkách obce.
Přivítal zastupitele a přítomné hosty.
Zastupitelstvo obce je většinou hlasů usnášeníschopné.

2.

Schválení programu,
jmenování
zapisovatele a
ověřovate!ů.

Hlasování

8

pro

0 proti
0 se zdržel

Zapisovatelem byla určena:
Mgr. Jana Ducháčková, Kristina Beneš-Crowell.
Ověřovatelé zápisu:
Hana Vedralová, Miroslav Nosek.
Sčitatel: Milan Žanta.

Oprava bodu programu:
Bod 6) a) 1 . změna rozpočtu školy k 1. 12.2013.
Hlasování o programu, jmenovaných zapisovatelích,
ověřovatelích záp isu, sčitateli.

pro
proti
0 se zdžel
8
0

3.

Rozpočet obceZlatá
olešnice na rok
2014.

Návrh rozpočtu obce na rok2014:
Část prilmová 7.366.500,00 Kč
Čast vliOalová 7.366.500,00 Kč

Zastupitelé neměli připomínky k návrhu rozpočtu.
Rozpočet obce Zlatá Olešnice narok2014.
Čast prilmová 7.366.500,00 Kč.
Čast vyoalová 7.366.500,00 Kč.
Rozpočet obce je navržen jako vyrovnaný.

pro
proti
0 se zdžel
8

Hlasování o souhlasu s rozpočtem na rok 2014.
4.

usnesení o změně
rozpočtu pro konec
roku 20í3.

Usnesenío změně rozpočtu pro konec roku 2013:
Zastupitelstvo obce Zlatá Olešnice stanovuje
kompetencistarostovi obce Jiřímu Černémuk provádění
rozpočtových opatření na konci roku 20,13.
Zastupitelstvo obce sivyhrazuje právo na informaci o
provedeném rozpočtovém opatření na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce konaném po schválení

0

rozpočtového opatření starostou obce,

Hlasování o souhlasu s usnesením o změně rozpočtu

pro konec roku 2013.
5.

5.

změna rozpočtu

k31.12.2013.

,10.088.203,28 Kč.
Rozpočet k 30. ,l 1, 2013 byl
Navýšeníčástipříjmové o 3.510.912,47 Kč. Část,
příjmová celkem í3.599.115,75 Kč.
Navýšen í části výdajové o 3. 5 í O. 9 12,47 Kč. Část
výdajová celkem 13.599.í 15,75 Kč.
Navýšení kvůli obdrženým dotacím.

Hlasování o souhlasu s 5, změnou rozpočtu obce Zatá
Olešnice k 31.12.2013.
6.

§kola.

pro
proti
0 se zdžel
8
0

8 pro
0 proti

0 se

zdžel

a) Zména rozpočtu k 1.12.2013.

Příjmy celkem 645.000,00 Kč, výdaje celkem
606.901,00 Kč, zůstatek 38.099,00 Kč. K nav,ýŠenídoŠlo
např. v položce školné. Zůstatek bude do konce roku
vyčerpán na platby 2013.
Zastupitelsfuo obce vzalo na vědomí zménu rozpočtu

k 1.12.2013.

b) Rozpočet na rok 2014.

Dotace obce škole 455.000,00 Kč. Příjmy celkem
620,000,00 Kč, výdaje celkem 620.000,00 Kč,
8 pro
Hlasování o souhlasu s dotací obce 455.000,00 Kč škole 0 proti
ve Zlaté Olešniciv roce 2014.
0 se zdržel

c) VÝročnízpráva o činnosti školv za šk. rok ?01212013.

Ředitelka školy přednesla Výročnízprávu. Počet žáků
ZŠl1 (, až 4. třída), počet dětí v Mš je 26. Skola
nabízídětem tyto zájmové aktivity: šikulové,čteníčko,
kroužek angličtiny, flétna, základy práce na poóítači.
Šrola Oyla zapojena do projektů: Recyklohraní, Sběr a
tříděnídruhotných odpadů, Ovoce do škol, Bílézuby,
Sbírka pro Fond Sidus, Záložka. Dopravní výchova,
v

Sportovní školička,Testování SClO
Matematický klokan.

-

Stonožka,

Zastupitupitelstvo obce vzalo Výročnízprávu o činnosti
školy za šk. rok 2012/2013 na vědomí.

7.

Prodej pozemku p.č.
721 a zbořeniště
st.p.č. 3v k, ú.Zlatá
Olešnice
Navarovská.

Dorazil Jaroslav Maftinec v 18,34 hod.
Na Obec přišla žádost občanůlC a JP o prodej
pozemků p.č.721 (468 m') a zbořeniště st.p.č. 3 (85 m')
v k. ú. Zlatá Olešnice Navarovská. Příjem pro Obec by
ěinil 33.180,00 Kč. K záměru na prodej se nikdo
nevyjádřil.

Hlasování o prodeji pozemku p.č. 721 a zbořeniště
sťp.č.3 v k. ú. Zlatá Olešnice Navarovská, celkem 553
m'za cenu 60 Kč/ m2.
8.

Prodej pozemků p č.
42415, st. p. č.217,st.
p. ó. 2{8, st. p. č. 2í9,
st. p. č.220k.ú.
zlatá olešnice
Semilská.

Jedná se o pozemky pod objektem COV. Stavba je
v majetku §čVK, pozemky nikoliv. Podnik SčVKpodal
ádosto odkoupení pozemkůp.C.42415 (359 m'), $p.e.
217 (32 m'), st.p.^č. 218 (17 m'), st.p.ó. 219 (106 m'),
st.p.ě. 220 09 fi'), v k.ťl.Zlatá Olešnice Semilská.
eróoept cena 3oÓ,oo Ké l m2 (52.2oo,o0 Kč} za
stravební paroely, za ostiatní pozemky 60,00 Kč / m'
(21.540,00 Kč). Celkem Obec utží73.740,00 Kč.
Hlasovánl o prúeji pozemků p.č.424/5 (359 m'), q.p.č.
217 (32 m'), st.p.ě. 218 (17 m'), st.p.é. 219 (106 m'),
sí.p.č.220 (19 m'1, v k.ťl. Zatá olešnicc Semilská.
eroaeint cena 300,00 Kč / m2 (52.200,00 Kč) za
stavebnl parcely, za ostatní pozemky 60,00 Kč / m'
(21.540,00 Kč).

9.

Zpráva o projektech

ski Areál zlatá olešnice
o Připojení k vybudovanému el.napětí snad do

.
o

15.12.2013.

Školeníobsluh vleku, pokladních a instruktorů
2denní (21.-22.12| 9 - 16 hod. v bufetu na
vleku.

provoz, když bude mznout azasnéžíse, snad
od Vánoc.

Zateplení objektu s vÝměnou zdroie tepla v ZŠa MŠ
zlatá olešnice:
. Proběhl Den otevřených dveřív pondělí
9,12.2013.
o Probíhá vyúčtováníprojektu, bude se
zpr acov áv at závě rečná zpr áv a.

JPO lll/1 - Zlatá Olešnice - rekonstrukce cisternv.
o Cisterna již hotová, zbývájen přimontovat

o

žebříky.

Po povodních zaslala Obec žádost o náhradu
škod na výstroji a technice pro jednotku
JSDHPO lll/1 po povodních. Dotace ve výši
175.141,00 Kč bude utraceno do konce roku.

2. etapa opravv střechy RD A. Staška
o Ministerstvo kultury vypsalo v Havarijním
Drooramu dalšífinance. obec požádá o dotaci

pro
proti
0 se zdžel
9
0

pro
proti
0 se zdžel
9
0

na opravu 2. poloviny střechy.

Kultura

.

o
o
c
.

!5.12. zé4ezd na divadelní představení do
Stavovského divadla v Praze, představení
Stryiček Váňa.
11.12, Vánoění koncert v kostele od 17h,
14.12, slavnostní rozvěcení stromku ve
Lhotce
mezi 17 a 18 hod.
30,12. Hasíčskýdětský Silvestr.
3'1.12. Silvestr pro dospělé.

Soort
a

27.12, Nohejbalový turnaj, Vl. Moudný.

česká pošta

Obec obdržela oznámení od Česképošty. Od
1.1,2014
bude zrušen dopolední provoz pošty, Ouóe
otevrena
pouze od 13,15 do 16,00 hod.
Hlasování o usnesení, že zastupitelsfuo obce
nesouhlasí 9 pro
se zkrácenou provozní dobou pošty a žádá původní
0 proti
otevíracíhodiny.
0 se zdžel

4dos! Ra4v Bohemia o povolení
Zaoost p. Pavláta o souhJas s uzavírkou sílníce
lll. třídy
1 99un|a9 s objízdnou trasou dne 12.7,2014, uzavírka
8,15 až 17,45 hod. v úseku Návarov
- Stanový.
Hlasování o povolení uzavírky silnice lll, třídy
ao
souhlasu s objízdnou trasou áne 12.7.201i,

pro
proti
0 se zdžel
9
0

z.9 sportovnlho
í::1"j^ofllŤěvek
lyzarske sKolky pro

tonott na vyoáTeni
déťv celkové hodnotě ístís.Kč
(slalomové figurky, brána, sloupky, oprůtŘ9.

|las.oulní o přidělení příspěvku 11tis. Kč ze spottovního

fondu TJ Sokol na zakoupení vyOavenr

školky

ái

ryZárs*e

7

pro

2 proti
0 se zdžel

Pťísedícíokrgsního soudu za obec
uKresnl soud v Jablonci n. N. schváliljako přísedící
obě
dvě. uchazečky tj. Bc. Hanu Havlíčtovóu j"nu
á
Salšovou.

ádost

o ořísoěvek vče]ařům
Na léčebnéoSetrerri proffiřo áze včelv částce
3tis.

Kč.

H!92ovgní o přidělení příspěvku 3ť,š. Kč sdružení
včelařů.

Starosta poděkoval zastupitelům za provedení
inventur
majetku obce.
Žádost občanůJV a JV
. Na Obec dorazila žádost občanůJV a JV o
pomoc ve věci neustálého osočování,
šikany a
stalkingu iich a iejich rodin ze sbany st"io"iv
Je

pro
proti
0 se zdržel
9

0

a zastupitele MN.

pokud se občanécítítakto ohroženi, nechť
podají trestní oznámení na Policii ČR.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, ale není
kompetentní v rozhodování o trestněprávní
odpovědnosti v takovýchto činech.
Opětovné zaměření a vymezení účelové
komunikace č,p,p. 1595/3 poblíždomů Zlatá
Olešnice čp.204 a čp. 205. K opětovnému
zaměření nebyli přizváni majitelé sousedních
pozemků, protože se jednalo o opětovné
zaměření a vymezení účelovékomunikace
č.p.p. 1595/3 poblíždomů Zlatá Olešnice čp.
204 a čp.205. K opětovnému zaměření
obecního pozemku nebyli přizváni majitelé
sousedních pozemků, protože se jednalo o
opětovné vyměření 1 bodu a v takovém
případně Obec nebyla povinna je zvát. Při
prvním zaměření byli přítomni. Opětovné
zaměření schválilo zastupitelstvo obce dne
17.6.2013. Ze zaméření vyplývá, že autovrak
zasahuje do obecního pozemku a majitelé
budou písemně vyzváni k jeho odstranění.
Již prvním zaměřením úěelové komunikace
č.p.p. 1595/3 bylo zjištěno, že je v nejužším
místě široká cca 1,4 m. Vzhledem ke své šířce a
stavu logicky není uróena pro vjezd nákladních
automobilů.

Hlasování o usnesení, že starosta jednal v zájmu obce a
s vědomím zastupitelů obce ve všem, v čem dosud
vešel oficiálně ve styk s občany JV a JV a farmou
Dolenec (např. fotografování hnijícíchbalíků, hnoje na
silnici, vfiékajícíjímky, zaměření účelovékomunikace).
1,1.

Diskuze

protahováníobecní komunikace kolem čp. 25í
Host MK si stěžoval na rozdílnost protahování obecních
zaměstnanců na obecní komunikaci kolem čp. 251.
Závěr diskuze: zaměstnanec JŠmusí protahovat stejně
jako MŠ.

pro
proti
1 se zdžel

8
0

Usnesení z 9.
zasedání
zastupitelstva obce
ze dne 9.12.2013,
konaného
v zasedací
místnosti oú.

12.

Schvaluje se:
83. Usnášení schopnost zastupitelstva.
84. Zapisovatelé, ověřovatelé, sčitatel, prog ram.
85. Návrhem rozpoětu obce na rok2914 ve výši

7.366.500,00 Kč.
86. Stanovení kompetence starostovi k provádění
rozpočtových opatření na konci roku 2013.
87. 5. změna rozpočtu obceZlatá Olešnice

k31.12.2013.

88. Dotace obce 455.000,00 Kč škole ve Zlaté Olešnici
v roce2014.
89. Prodej pozemku p.č.721 a zbořeniště st.p.č. 3 v
k. ú. Zlatá Olešnice Navarovská, celkem 553 m'
za cenu 60 Kč / m2.
90. Prodei pozemků p.č,424t5 (359 m2), st.p.č. 2í7
. (32 m'), st.p.č. 2í8 (17 m'), st.p.č. 2'l9 (í06 m'),
st.p.ě. 220 (19 m';, v k.ú. Zla!á Olešnice Semilská.
Prodejní cena 300,00 Kč l m'(52.200,00 Kč) za
stavební parcely, za ostatní pozemky 60,00 Kě / m'
(21.540,00 Kč).
91. Usnesení, že zastupitelstvo obce nesouhlasí se
zkrácenou provozní dobou pošty a žádá původní

otevírací hodiny.

92. Povolení uzavírky siínice lll. třídy a souhlas
s objízdnou trasou Rally Bohemia dne 12.7.2014.
93, Přidělení příspěvku 1Stis. Kč ze sportovního fondu
TJ Sokol na zakoupení vybavení do lyžařskéškolky.
94, Přidělení příspěvku 3tis. Kč sdruženívčelařů.
95. Usnesení, že starosta jednal v zájmu obce a
s vědomím zastupitelů obce ve všem, v čem dosud
vešel oficiálně ve styk s občany JV a JV a farmou
Dolenec (např. fotografování hnijícíchbalíků, hnoje
na silnici, vytékajícíjímky, zaměření účelové
komunikace).

8
8

pro
pro

8

pro

8

pro

8

pro

8

pro

9 pro

9

pro

9

pro

9

pro

7

pro,2

proti, 0 se

zdžel
9

pro

8 pro, 0
proti, 1 se

zdžel

Neschvaluje se:

í3.

Starosta obce poděkovalvšem za účastave20,22hod.
ukončil veřeiné zasedání zastuoitelstva,

Závér

/",z

/,r=

Místostarostka Mgr. Jana Ducháčková

Starosta

ověřovatelé zápisu

Hana vedralová
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