z2.veřeiného zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, které se konalo dne
v zasedací místnosti obecního úřadu zlatá olešnice.
1í.3.20í3od í
Zasedání bylo zahájeno v 18,05 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zlaté Olešnici
stiarostou p, Jiřím Černým. Přítomno bylo 10 zastupitelů, í bylomluven (Jaroslav Martinec).
Proqram:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení.
Schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů.
Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice k 31 , 12.2012.
5. změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice k31. 12.2O'l2.
Žaoost o změnu hranic katastrálního územízlatáolešnice semilská azlalá olešnice
Navarovská.
Hodina Země.
Zpoplatnění výlepu plakátů pro nemístníorganizace.

6.
7.

Vesnice roku 2013.
Zpráva o projektech:
a) Výstavba vodovodu Lhotka.
b) Rekonstrukce budovy školy.
c) Oprava střech A. Stašek.
d) JPO lll/1 -ZlatáOlešnice.

8.
9.

10. Různé:
a) Kultura.
b) Sport.

c)

TJ Sokol - Prolekt Zasněžování lyžařského areálu,

11. Diskuze.
,12.

Usnesení.

13, Závér.

Bod
1.

Název bodu
Dr(xlfamu
Zaháleni

Text
Jednání Zastupitelstva obce uvedl starosta p. Jiří Cerný
podle zákona o obcích é.12812000 Sb., v platném
znění. Jednání bylo řádně svoláno a vyvěšeno na
úředníchdeskách a na internetouých stránkách obce.
Přivítalzastupitele a účetníobce Šárku Holinovou.
Zastupitelstvo obce je většinou h/asú usnášeníschopné,

2.

Schválení programu,
jmenování
zapisovatele a
ověřovatelú.

Zapisovatelem byla určena:
Mgr. Jana Ducháěková, Hana Žantová,
Ověřovatelé zápisu: Milan Žanta, Zbyněk Holina.
Sčitatel: Kristina Beneš-Crowel.

Hlasováni

10 pro
0

proti

0 se

zdžel

Doplňujícíbody k programu:
5. Závěrečný účetZŠa MŠza rok2O12.
6. Zádosto schválení převodu hospodářského
výsledku ZŠa MŠ.
H lasován í o jmen ovaných zapisovatelích, ově řovatelích
zápisu, sčitateli, programu a doplňujícíchbodech

prcgramu.

10 pro
0 proti
0 se zdžel

3.

Rozbor hospodaření
obce zlatá olešnice
R31.12.2012.

čast vyoalová celkem 6.981.120,63 Kě.
Čast prilmová celkem 1 1 1 39.436, 22 Kě (část příjmová
7.157.656,87 Kč; zůstatek na BÚ k31.12,2011
3.981.779,22Ké.
Zůstatek na BlJ k31. 12. 2012 byl 4,123,265,95 Ké.
Zůstatek na sociálním fondu k 31j22012 35.049,64 Kč.
Celkem finančníhotovost k31. 12.2012byla
.

4.158.3,15,59 Kč.

Hlasování o souhlasu s rozborem hospodaření obce
Zatá Olešnice k 31. 12. 2012.
4-

5. změna rozpočtu

obcezlaá olešnice
k31-12.2012-

Závěrečný účet
ZS a MS zarck20l2.

Závěreěný účetZS a MS
- informace na vědomí zastupitelstvu obce.
Čast prilmová celkem 2.983.408,39 Kě.
Čast vyoalová celkem 2.463.375,07 Kě.
Zůstatek na BÚ k31.12.2012 520.375,07 Kč,
Hlasování o souhlasu se závěrečným účtemZŠa MŠ.

6.

zádosto schválení

převodu
hospodářského _
výsledku ZS a MS.

ZádostZS a MS o schválení převodu hospodářského
výsledku ZŠa MŠ24.625,92 Kč z roku 2012 do
rezervního fondu a fondu odměn roku 20,13. Do
rezervního fondu 80 % tj. 19.700,74 Ké a do fondu
odměn 20 %o ť1. 4.925,20 Kě,
Hlasování o schválení převodu hospodářského uýsledku
ZŠa MŠ24.625,92 Kč z roku 2012 do rezeruního fondu
a fondu odměn roku 2013.

7.

žádost o změnu
hranic katastrálního
územizlatá olešnice
semilská azlaá
Olešnice
Navarovská.

Na Obec pňšla žádost o souhlas se změnou hranice
katastrálních územízlatá olešnice semilská azlatá
Olešnice Návarovská, která probthá pod stavbou
rodinného domu čp. 17 veZlaté Olešnici. Pro vyřízení
nesrovnalostis pozemkem pod stavbou odkupuje
majitele sousední parcely část pozemku č.p.p. 99112.

Hlasování o změně hranic kat,území zatá olešnice
Semilská a Zatá Olešnice Navarovská pod stavbou čp.
17.

8.

Hodina Země.

proti

0 se

zdžel

Rozpočet k 30. '1 1. 2012 byl7 .748.821 ,80 Kč,
Sníženíčásti příjmové o 59.060,60 Kč. Cást příjmová
celkem 7 .689,7 61,20 Kč.
Sníženíěásti výdajové o 59.060,60 Kč. Čast vlYdajova
celkem 7 .689.7 61,20 Kó.
Hlasování o souhlasu s 5. změnou rozpočtu obce Zatá
Olešnice k 31. 12. 2012.

5.

10 pro
0

Kampaň Hodina Země je celosvětový happening, ldery

letos již pošestépropojí obce, firmy a jedince, kteným

není lhostejný stav životníhoprostředí a klimatu naší
planety, Zapojit se můžemesymbolicky ztlumením nebo
vypnutím veřejného osvětlení, nasvícení budov. Akce
probíhá v sobotu 23.3.2013 od 20,30 do 21,30 hod.
více o akci se dozvite na www.hodinazeme.cz.

10 pro
0

proti

0 se

zdžel

10 pro
0 proti
0 se zdžel

10 pro
0 proti
0 se zdžel

10 pro

proti
0 se zdžel
0

V ten samý den pořádá TJ Sokol v Sokolovně Maškarní
bál,

Hlasování o nepřipojení se k akciHodina Země.
9.

Zpoplatnění výlepu

10 pro
0 proti
0 se zdžel

Návrh starosty na ceny za vyvěšení plakátů:

plakátů pro nemístní A5/5Kč/2týdny
A4l 10 Kč l2týdny
organizace.

A3l20Kč/2týdny

Ml30Kčl2tlýdnY

Zpoplatnění vyvěšování plakátů se nebude týkat
oběanů, firem a organizací z obce Zlatá Olešnice,
Lhotka a Stanový. Přesto všichnitito odevzdají plakáty
na OÚ a ty budou vyvěšeny,
Vyvěšovacíden bude úterý a pátek. Plakáty bude
možnéodevzdat na OtJ v pondělía ve čtvrtek. Plakáty
budou označeny razítkem a podpisem. Neoznačené
plakáty budou z informačních tabulí odstraněny.

Hlasování o souhlasu se zpoplatněním výlepu plakátů.

í0.

Vesnice roku 20í3.

Přihlášky do soutěže Vesnice roku 2013 musí být
podány do 30. 4.2013. K přihlášce musí být přiložena
charakteristika obce, fotografie a musí být zaplacen
registračnípoplatek 2,00 Kč za 1 tntale hlášeného
občana.

Zastupitelé se shodli, že se obec Zlatá Olešnice i letos
do soutěže přihlásí,
11.

Zpráva o proiektech

Vístravba vodovodu Lhotka:
Žádost o dotaci zMZe podána.
Výsledek bude znám v 1. čtvrtletí2013.
Podána žádost o stavební povolení.
podána žádosto finančnípříspěvek
Libereckého Kraje,

.
o
o

Rekonstrukce budow ZŠa MŠ:
MŽP akceptovalo naši žádost o dotaci. Probíhá
schvalování prolektů pro přidělení dotace. Do
konce března zasedne hodnotícíkomise a sdělí

.
.

rozhodnutí.
připravuje se projektová dokumentace, bude
hotová do 15. 3.2013. Posílá se na StátníFond
ŽP k posouzenísprávnosti, teprve potom se
můževypsat výběrové řízení na dodavatele.

Výměna stbšní krytiny na RD

o

.
o

A

Sta§ka

krytina v havarijním stavu, podle posudku
z Národního památkového t]stavu ji musíme
vyměnit. Zároveň nestarání se o kulturní
památku je protizákonné a hrozí pokuta.
Rozpočet projektu 845tis. Kč vč. DPH.
14.1.2013 byla podána žádost o dotaci
z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje.
V souvislosti se změnou dotačnípolitiky LK byl
usnesením Zastupitelsfua dne 26.2. 2013
zrušen Fond kulturního dědictví ve své
dosavadní podobě a připravují se nové
podprogramy. Měly by být schváleny dne

26.3.2013.

10 pro
0

proti

0 se

zdžel

.

31, 1. 2013 byl na Ministerstvo kultury podán
Návrh nazařazení akce obnovy nemovité
kulturní památky do Havarijního programu. Byla
nám přiznána dotace ve výši max. 250tis. Kč pro
rok 2013,

VÝzbroi pro JPO lll/1
V roce 2013 bude obec opět žádato dotaci na
vyzbrq. Starosta ve spolupráci s D.Kořínkem a
J. Martincem připravili seznam.
Podají se tři projekty:
dovybavení jednotky (cca 1 00tis. Kč),
úprava cistemy (cca 120tis. Kč),
stavební úpravy v hasiěárně (cca 550tis. Kč).

o
o

Ministerstvo oro místnírozvoi
podána žádost o dotaci na dětské hřiště
v areálu školy (15. 2.2013).
Rozpočet projektu 261tis. Kč.
Rozhodnutí obdžímesnad do konce dubna.

o
.

12.

Různé

Kultura

o
.
o

o
.

Hasičský ples byl 16.2.2013 a Dětský maškarní
bál byl v neděli 17.2.2013.
Dne 2.3,2013 se konala Valná hromada TJ
SokolZ0.0l., byla volební. Schůze se zúčastnilo
48 % členůa zvolilistatutární orgány a členy
v,ýbOrU.

V sobotu 23. 3. 2013 pořádá TJ SokolZ0.0l.
Maškamíbál v Sokolovně, hrají SVR, vstup
masky 80 Kě, bez masky 100 Kč.
Vsobotu 30.3.2013poíádá Honební
společenstvo Zvěřinové hody v KD Lhotka.
V pátek 5. 4.2013 bude divadlo ve Lhotce.

Soort
a

Volejbalový turnaj 13. 4.2013 v Sokolovně.
Večer diskotéka, po celý den vepřové hody.

TJ Sokol - Projekt Zasněžování lvžařského areálu
Obec půjěila TJ Sokol 1 mil. na projekt zasněžování,
proto je TJ Sokol povinný pravidelně informovat o stavu
projektu.

.

o
o
.
.
.

ČEz- probíhá příprava projektu

nové
trafostanice vysokého napětí, závislé na
souhlasu majitelů pozemků, realizaen 201 3.
Zbývá souhlas pouze od jednoho majitele.
Vlek byl v provozu od 12. 2. do 1. 3. 2013,
tj. 18 dní.

podařilo se zprovoznit zkušební zasněžování
v dolní části hlavní sjezdovky pomocí vlastní
pohyblivé sprchy a sněžného děla zapůjčeného
zareálu U Čápa.
V únoru přišla vratka DPH za 4Ql2012.
Finalizuje se daňové přiznání za rok2D12.
V dubnu budou příslušnédokumenty za Ski
AreálZlatá Olešnice, s.r.o. zveřejněné na webu
areálu.

Máme pofuzený finančnídar od ty

Čees a

.
o
o

stejně tak od P. Solce.
podána žádost naty Čez, fond Rozvoj regionů
o finanění dar 0,5 mil. Kč.

Oslovíme fy RWE, fond Energie ěeského
lyžování.

Bude spuštěn projekt,,Kup si aspoň metr
trubký'. Vedenívody na kopec 500 m, 1 m
vysokotlaké trubky stojí 700 Kč, tj. 350tis. Kč.

Fond Asekol

.

Grantové řízení 2013. Požádáme o E-domek do
sběrného dvora a o jeho lepšízabezpečení
(oplocení, fotopast). Dále o 2 interiérové E-boxy
pro sběr drobných elektrozařízení a baterek
(umístění zřejmě na OÚ a ve škole nebo na
poště).

.

E-domek a E-boxy se poslrytujíformou zápť4čky
tj. bez nákladů pro Obec.
Minimální spoluúčastžadatele na ostiatní
projekty je 30 %.

žádost o opravu cestv
Jedná se o cestu k ě.p. 4, 5, 6, 7 a 8 ve Zlaté Olešnici.
K ó.p. 8 vede asfaltová silnice, ale dálje štěrková cesta.
V kolejích jsou hluboké uýmoly a střed cesty je hodně
vystouplý a dře spodek auta.
Střed cesty bude stžen a materiál bude využit na
vyspravení uýmolů tak, aby byla lépe sjízdná.

žádost o finančnípříspěvek na nové dresv ATzo
Aerobic Team Zlatá Olešnice požádal Obec o příspěvek
ve v,ýši 3.000 Kč na nové dresy. Připravuje novou
skladbu, první vystoupení je v plánu na Pouťové.
Zastupitelstvo se dohodlo o narnýšení příspěvku na
4.500 Kč.
Hlasování o přidělení finančního příspěvku ve uýši 4,500
Kč.

Výstavba oarsonek v č.p. 1 96

ZbÝvá položit lino, osadit dveře, instalovat kuchyňské
linky, zřídit nové odběrné místo elektřiny, Zájemci o
bydlení v garsonkách jsou.

í3.

Diskuze

správa silnic Lk
r'žroztaje sníh, uklidí SSLK silnice a proběhne
nejnutnější oprava.

Bus zastávka u pošty
Pokusit se zvelebit zastávku, hyzdí obec.

krádeže v obci
V poslední době se v obcizase množíkrádeže, Občané
by mělidbát na zabezpečenísvého majetku. Obec je ve
spojenís PoliciíČR.
posunutí času začátku zasedání zastupitelsfua
Přiští zasedání zastupitelstva bude zaóínat v 19,00 hod.

pro
0 proti
2 se zdžel
8

14.

Usnesení z 2.
zasedání
zastupitelstva obce
ze dne 11.3.2013,
konaného
v zasedací
místnoati oú.

Schvaluje se:
1 1. Usnášení schopnost zastupitelstva.
1 2. Program, zapisovatelé, ověřovatelé, sěitatel,
doplňkové body programu.
13. Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice
k31. 12.2012 (k nahlédnutína webu nebo na OtJ).
14. 5. změna rozpoětu obce Zlatá Olešnice
k31. 12.2012 (knahlédnutí na webu nebo na OtJ).
15.Závěrečný úěet ZŠa MŠzarok2o12.
16. Převod hospodářského v,ýsledku ZŠa MŠ
24.625,92 Kč z roku 2012 do rezervního fondu
(80 %) a fondu odměn (2O Vo) roku 2013.
17. změna hranic kat, územízlatá olešnice semilská
aZlatá Olešnice Navarovská pod stavbou ép.17.
18. Zpoplatnění výlepu plakátů dle bodu ě. 9.
(k nahlédnutí na webu nebo na OU).
19. Finaněniho příspěvek 4.500 Kč ATZO Z|,Olešnice.

10 pro
10 pto
10 pro
10 pro
10 pro

10 pro
10 pro

l0 pro

8 pro,

0

proti, 2 se

zdželi

Neschvaluje se:

20. Pňpojení obce Zlatá Olešnice k akci Hodina Země.

í5.

Závěr

Starosta obce poděkoval všem za úěast a ve 20,30 hod.
ukončil veřeiné zasedání zastuoitelstva.

/,,

/.

/'l /,*

si.;.;dj;/čr#í

Milan Žanta

10 pro

/eL

/*O=-Iya

árllstoatarcstka Mgr. Jana Ducháěková

4

{N,
Zbyněk Holina

