z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, které se konalo dne
11.11.20í3 od í8.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlatá Olešnice.
Zasedání bylo zahájeno v 18,02 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zlaté Olešnici
starostou p. Jiřím Černým. Přítomno bylo 10 zastupitelů, 1 dorazil později (Kristina Beneš-Crowel),
Proqram:

1.
2.
3.
4,
5.

6.
7.
8,
9.

Zahájení.
Schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů.
Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice k 30. 9. 2013.
4, změna rozpočtu obceZlatá Olešnice k 31. 10. 2013.
Prodej části pozemku p. č. 725 a přidruženého objektu (hospod. objekt vedle fary)
se stavebním pozemkem p. č. 4 v k. ú. Zlatá Olešnice - Navarovská.
Jmenování přísedícíOkresníhosoudu v Jablonci nad Nisou,
Plán inventur a jmenování členůinventárních komisí.
TJ Sokol- lnformace o projektu Zasnéžovánílyžařského areálu.
Zpráva o projektech:
a) Výstavba vodovodu Lhotka.
b) Rekonstrukce budovy školy.
c) JPO lll/1 - Zlatá Olešnice - rekonstrukce cisterny, dovybavení jednotky.

10. Různé:
a) Kultura.
b) Sport.
1 1. Diskuze.

í2. Usnesení.
13. Závěr.,

Bod
1.

2.

Název bodu
Drooramu
Zahtrjeni

Schválení programu,
jmenování
zapisovatele a
ověřovatelů.

Hlasování

Text
JednáníZastupitelstva obce uvedl starosta p. Jiří Cerný
podle zákona o obcích č. 128l2O0O Sb., v platném
znění. Jednání bylo řádně svoláno a vyvěšeno na
úředníchdeskách a na internetových stránkách obce.
Přivítal zastupitele a přítomné hosty.
zastupitelstvo obce ie většinou hlasů usnášeníschopné.
Zapisovatelem byla určena:
Mgr. Jana Ducháčková, Zbyněk HoIina.
Ověřovatelé zápisu:
Milan Žanta, Jaroslav Martinec.
Sčitatel: Miroslav Nosek.
Hlasování

o

jmenovaných zapisovatelích, ověřovatelích

zápisu, sčitateli.

10 pro
0 proti

0 se

zdžel

10 pro
0 proti
0 se zdžel

Doplňujícíbody programu:

9) Žadost o odkoupení pozemků p.č.42415, st.p.č. 217,
st.p.č. 218, st.p.č. 2'19, st.p.č. 220, v k.ú. Zlatá Olešnice

Semilská.

10) Žádost o prodej pozemku p.č.721 a zbořeniště
st.p.č. 3 v k. ú. Zlatá Olešnice Navarovská.

Hlasování prolramu a doplňuiících bodech proqramu.

10 pro
0

proti

0 se zdržel

3.

Rozbor hospodařeni
obce zlatá olešnice
k 30. 9, 2013.

eást výdajová celkern 7 353 756,50 Kč.
Čast prilmová celkern 12 664 075,95 Kč
(část příjmová 8 505 760,36 Kč;
zůstatek na BÚ k31.12.2012byl4 ,158 315,59 Kč,
Zůstatek na BÚ k 30. 9. 2013 byl 5 269 319,BlKč.
Zůstatek na sociálním fondu k 30. 9. 2013 byl
40 999,64 Kč.
Celkem finančníhotovost k 30. 9.2013 byla
5 310 319,45 Kč.

Hlasování o souhlasu s rozborem hospodaření obce
Zlatá Olešnice k 30. 9, 2013.
4.

4.zména rozpočtu
obcezlatá olešnice
k 31. í0. 2013.

10 pro
0

proti

0 se

zdžel

Rozpočet k 31 , 10, 2013 byl 9.868.513,28 Kč.
Navýšeníčásti příjmové o 219.690,00 Kč. Čast pri;mova
celkem í 0.088.203,28 Kč.
Navýšeníčástivýdajor,éo 219.690,00 Kč. Čast vYoa;ova
celkem 10.088.203,28 Kč.
Navýšení kvůli obdženým dotacím 1z Úradu práce a na

volby).

Hlasovánío souhlasu se 4. změnou rozpočtu obce Zlaté
Olešnice k 31.10.2013.

5.

Prodej části
pozemku p. č.725 a
přidruženého objektu
{hospod. objekt
ved!e ťaryi
se stavebnírn
pozernkern p. č- 4 v
!t. ú. Zlatá Olešnice Navarcvská-

10 pro
0

Na OU přišla dne 5, a,2013 žádost občanůJP a lC o
prodej části pozemku p. č. 725 a přidruženého objektu č.
4. (hospod. objekt vedle fary) v k. ú. Zlatá Oiešnice -

proti

0 se zdržel

Navarovská. Budoucím stavebním zámě;,em je

přestavba cb.iektu na rodinný dům, při=achovánírázu
půvccní stavb_v Pezemek p.p.č 725 by zůsta| zahradou,

Odhadtlí cena objektu č. 4 byla stanovena o,]hadcem ve
výši "i74.075,77 Kč,
Odhacjnlcena stavební parcely pod stavbou byla
.
stanovena ve výši4 098,86 Kč. Navžená cena za m'
stavebniho pozemku pcd objektem 1152 m2) je 300 Kč l
m'(45.600,00 Kč).
irlavrzená ceť\ava m'čásii pczemku p.č.?25 icelkem
výměra pozemku 2.662 m2ije 60 Kč / m2, Cást, která se
b:;cie prcdávat rná cca 2.000 m'{cca i20.000,00 r;č).
Frii,^rii!Ěiii

__^ nL^^ _-^^ arR clE
PlU UUúiJ vi,Lž JJv,tJív!'

ž= lrA
J í\U.

Obec vydala dva záměry na prodej:
a) objeki + parcela pod objektem
b) prodej části pozemku,
K záměrům se nikdo z občanůnevyjádřil.
Hlasování o souhlasu s Brodejem části pozemku p. č.
725 a přidruženého objektu (hospad. objekt vedle fary)
se stavebním pozemkem p. č. 4 v k. ú. Zlatá Olešnice Navarovská.
8.

Dorazila panl Kristina Beneš-Crowelv 18,18 hod.
Cinnost se doposud vykonává do 7. 12.2013 čtyřletým
funkčnírn obdobím. Zastupitelstvo musí zvolit přísedicí
na dalšífunkčníobdobí
Po vyvěšení informace na
v,lývěskách se přihlásiii dva zájernci (Jana Šalšová,Bc,

Jmenování přísedíci
okresního soudu
v Jablonci n. N.

LJ^^é
lJ^.,líxl-^..Á\
! l3ll4 l lívll'vRlJvá]!,

10 pro
0

proti

0 se

zdžel

Htasování o doporučeníJany Ša/šovépřísedícímu
Okresního soudu v Jablonci n. N. na 4leté období.

pro
proti
3 se zdžel
0
8

Hlasování o doporučeníBc. Hany Havlíčkovépřísedícím 9 pro
u Okresního soudu v Jabloncin. N. na 4leté období,
0 proti
2 se zdňel
Závér: paníBc. Hana Havlíčková bude Obcí
doporučena jako první v pořadí, druhou v pořadí bude
doporučena paní Jana Šalšová.
7.

plán inventur a
jmenování členů
inventárnich komisí"

lnventury hmotného majetku azásob dle příloh č.l aó.2
Plánu inventur, budou zahájeny 1.12.2013, Činnost
inventarizačních komisí bude ukončena 1 1 .12.2a.l3,
lnventarizačnízpráva bude zpracována do 31.1.2g1.4.
Členovéinventarizačníchkomisí včetně předsedů se
zúčastníp;-oškolení k provádění inventarizace ve čtvrtek
28,11,2J13 na OÚ v 15,00 hod,
K zajišiění inventarizace se zřizuje Ústřední
inventarizačníkomlse a čtyři inveniarizační komise,

t]středni inv. komise: předseda Jiří Černý, členové
Mgr. Jana Dueháčkové,Jaroslav Mariinec.
lnv. komise č. 1.: Stanový - hasičárna, RD A. Staška;
ťeCseCe. il,Na., Zanta, čl-enovéMiroslav Nosek, Jiří

Špicilen.
lnv. komise č. 2.: Lhctka - hasičái,na, KD; předsecia
Mgr. Marcela Kubíková, členovéKristina Beneš-Crowel,

zdeněk Šourekst,
lnv, komise č. 3.: OU Zl. Olešnice; předseda Flana
Vedralová, členovélva Josífková, Hana Žantová,
lnv. komise ě. 4.: Zl. Olešnice hasičárna, sklady OÚ;
předseda Jarosiav Martineo, členovéZbyněk Holina,
Milan Šalek.
Náhradník: Mgr. Jana Ducháčková.

0

jmenování předsedů a členů
i nventáňzačn ích komisí.

0

Hlasování

8.

TJ Sokol- lnformace
o projektu
zasněžování
lyžařského areálu.

11 pro

Hlasování o souhlasu s plánem inventur.

o

Obec půjčilaTJ Sokol 1 mil. na projekt Zasněžování,
proto je TJ Sokol povinný pravidelně informovat o stavu
projektu.

.
o

.

Akce ,,Kup si trubku" je stále otevřená.
potrubíje uloženo, hydranty na místech,
natažený vzduch, kabelové vedení pro
osvětlení. Do týdne bude vše zahrnuto a ,,kopec"
bude hotový. Zbývá dodělat čerpacístanice,
servis na rolbě, elektřina v budově vleku.
ÓEZ Distribuce realizuje stavbu VN TJ Sokol,
realizuje firma Eliprom, kvůli tomu bude

vypínaná dle hlášení elektřina v různých

.
.
.

okruzích.

shání se ještě dalšísponzorské dary od firern.
TJ Sokol bude ve 3. výzvě Dotačníhofondu LK
opět žádat o dotaci na energie.
Brioádv každÝ víkend až do začátku sezónv.

proti

0 se

zdžel

11 pro

proti

0 se

zdžel

.
.

9.

žádost o odkoupení
pozemků p.é.42415,
st.p.č. 217, st.p.é.
218, st.p.č. 2í9,
st.p.č. 220,v k.ú.
zlatá olešnice
Semilská.

práce je hodně, víc brigádníků vítáno.
Do konce listopadu by mělo být vše hotové. Do
začátku sezóny je ještě třeba, aby ČEZ stihnul
připojení a dodávku elektřiny.
celkový přehled financí projektu:
lnkasované přljmy 2,5 mil. Kč (zahrnuje půjčky)
Zaplacené výdaje 2,5 mil, Kč
Plánované příjmy 150 tis. Kč
Plánované výdaje 463 tis. Kč
Ještě chybí na projekt 341 tis. Kč
Navíc se ještě 2 sezóny bude platit leasing
rolby 489 tis. Kč.

Jedná se o pozemky pod objektem eOV. Stavba je

v majetku SěVK, pozemky nikoliv. Podnik

SčVKpodal

žádost o odkoupenl pozemkůp.é.42415 (359 m'), §tp.ě.
217 (32 m'), slp.č. 218(17 m'), st.p.ě.219 (106 m'),
st.p.č. 22O (19 fll'), v k.ti. Zatá Olešnice Semilská.
Rróaelnl cena 30Ó,00 Ké l m2 (52.2oo,oo Kě) za
stavebn! parcely, za ostatn! pozemky 60,00 Kč / m'
(21.540,00 Kč). Celkem Obec utží73.740,00 Kč.
Rekonstrukce ČOV bude trvat 6 - 8 měsíců, proběhne
v roce 2014,v roce 2015 bude probíhat zkušební
provoz. Omezení pro obyvatelstvo z rekonstrukce žádné
nevyplývá. Projekt financuje SčVK, a.s.
Hlasování o
424/5 (359

Wní záměru

na ptodej pozemků p.č.

tť), st.p.č.217 (32 rf),

^
st.p.č. 218 (17 m'),

st.p.č.219 (106llf), sí.p.č.220 (19 m'), v k.ú, Zlatá
Olešnice Sem/ská. eódeini cena gU),@ Kč / m2
(52.200,00 Kč) za stavební parcely, za ostatní pozemky
60,00 Kč / m' (zt.sqo,oo

10.

Zádost o prodej
pozemku p.ě.721a
zbořeniště st.p.č. 3
v k. ú, Zlatá Olešnice
Navarovská.

xq.

11 pro
0 proti
0 se zdžel

Na Obec přišla žádost občanůlC a JP o prodej
pozemků p.č.721 a zbořeniště st.p.č. 3 v k. ú. Zlatá
Ólešnice Navarovská. Pozemek p,č,721(+68 m2)
sousedí se stodolou č.p. 4, kterou majízájemci rovněž
v plánu odkoupit. Odkoupení st.p.č. 3 žádqílČ a JP
z důvodů,aby Obci nezbyla zřícenina a jejich pozemek
bylzcelen. Odkup žádají za stejnou cenu jako ostatní
pozemky tj. 60 Kč / m'. Příjem pro Obec by činil
33.180,00 Kč.

Hlasování o vydání záměru na prodej pozemku p.č. 721
a zbořeniště sí.p.č.3 v k. ú. Zatá Olešnice Navarovská,
cetkem 553 m2 za 60 Kč / m2.
11.

Zpáva o projektech

vÝstavba vodovodu Lhotka
. l. etapa projektu je hotová, v roce 2014 bude
Obec žádat LK o dotaci na ll. etapu.
. Technický dozor investora vykonává lng. Jarmila
Tavodová z fy Vodohospodářské projekty s.r.o.
Zateptení obiektu s vÝměnou zdroje tepla v ZŠa MŠ

zlatá olešnice:

o
.

Projekt je hotový, zbývali drobné nedodělky.
V plánu je Den otevřených dveří na 9.12.2013,
sleduite web obce.

11 pro
0 proti

0 se

zdžel

JPO lll/1 - Zlatá Olešnice - rekonstrukce cisternv,

o
o

12.

Různé

Kultura

.
.
.

.
o

Projekt se finalizuje,

po povodních zaslala obec žádost o náhradu
škod na výstQi a technice pro jednotku
JSDHPO lll/1 po povodních. Byla přiznána
dotace ve výši 99.500,00 Kč a75.641,00 Kč.
Celkem 175.141,00 Kč. Tým J.Černý ml.,
D.Kořínek, J.Ducháček ml., Petr Josífek ml.
vybral položky, kteréz dotace pořídit.

z4ezd na divadelní představení do stavovského
divadla, Stnýček Yáňa,

1

5.12.

Svatomartinská vína v Sokolovně 16.11.,
cimbálovka, husa.
30,,1 'l. pořádá SDH Zlatá Olešnice výroční
valnou hromadu.
11.12. Vánočníkoncert v kostele od 17h.
14.12. slavnostní rozvěcení stromku ve Lhotce
mezi 17 a 18 hod.

Žádost o projednání stížnostina stav cestv
Obec obdržela stížnostKS na stav obecnícesty a
zjednání nápravy k rekr.obj. č.p. 5. Zastupitelstvo
stížnostprojednalo a neshledalo větších závad kromě
děr, které budou lokálně vyspraveny.

Hlasování o souhlasu s lokálním vyspravením obecní
cesty k č.p. 5 ve Zlaté Olešnici.
Spoinice meziVysokÝm a Stanovým
LK obdržel na opravu silnic 29mil, Kč, podařilo se
protlačit opravu této komunikace, která bude provedena

do konce tohoto roku.
13.

Diskuze

Stav cestv.od Strážku k farmě Dolenec"
Obec obdžela stížnostna stav obecní cesty, starosta
odeslal farmě Dolenec výzvu k uklizení cesty od hnoje.
Hasičárna Hořenec

Opravit od padaj ícíplech.

Příštízasedání zastupitelstva bude v pondělí 9. 12.2013
od 'l8,00 hodin.

11 pro
0

proti

0 se

zdžel

14.

Usnesení z 8.
zasedání
zastupitelstva obce
ze dne 11.11.2013,
konaného
v zasedací
místnostioú.

Schvaluje se:
70. Usnášení schopnost zastupitelstva.
7 1 . Zapisovatelé, ověřovatelé, sčitatel, program.
72. Doplňujícíbody programu vizbod2.
73. Rozbor hospodařeníobce Zlatá Olešnice
k 30. 9. 2013.
74, 4, změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice
k 31.,l0. 2013.

75. Prodejčásti pozemku p. č. 725 apřidruženého
objektu (hospod. objekt vedle fary) se stavebním
pozemkem p.č.4 v k. ú. Zlatá Olešnice -

10 pro
10 pro
10 pro
10 pro
10 pro

10 pro

Navarovská.

76. DoporučeníJany Šalšovéjako přísedícíOkresního
soudu v Jablonci n. N. na 4leté období na2. místě.
77. DoporučeníBc. Hany Havlíčkovéjako přísedící
Okresního soudu v Jablonci n. N. na 4leté období
na 1. místě.
78, Plán inventur.
79. Jmenování předsedů a členůinventarizačních

komisí vizbod7.

80. Vydánízáměru na pqdej pozemků p.é.42415 (359
m'), st.p.č. ?17 (32 m'), st.p.č. ?18(17 m'), st.p.č.
219 (106 m'), stp.é. D0 (19 fi'), v k.ít. Zlatá

olešnice Seiiiilsřa. Prodejní oeňa 300,00 Kó t m2
(52.200,00 Kó) za stavební parcely, za ostatní
pozemky 60,00 Kč lm'(21.540,00 Kč).
81. Vydání záměru na prodej pozemku p.č.721 a
zbořeniště st.p.č. 3 v k. ú. Zlatá Olešnice
Navarovská, celkem 553 m2 za 60 Kč l m2,
82. Souhlas s lokálním vyspravením obecnícesty
k č. p. 5 veZlaté Olešnici.

8

proti

9

pro

3 se
2 se

zdžel
zdžel

11 pro
11 pro

11 pro

11 pro
11 pro

NeschvaIuje se:
15.

Závér

Starosta obce poděkoval všem za účasta ve 20,08 hod.
ukončil veřeiné zasedání zastupitelstva.

|*.:*=--:.

Místostarostka Mgr. Jana Ducháčková

starosta Jiří

MilanŽanta
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