
z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, které se konalo dne
26.8.2013 od í9.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlatá Olešnice.

Zasedání bylo zahájeno v ,t9,05 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zlaté Olešnici
starostou p. lirim Čérným. Přítomno bylo 9 zastupitelů, 2 byliomluveni (lva Josífková, Mibn Žanta).

Proqram:

1. Zahdlení.
2. Schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů.
3. Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice k 30. 6.2013.
4. 2. Změna rozpočtu obreZlaá Olešnice k 3í. 8. 2013.
5. Žádost o prodej části pozemku p. č. 725 a přidruženého objektu č. 4.

(hospod. objekt vedle fary) k. ú. Zlatá Olešnice - Navarovská.
6. Žádost o prodej pozemku p, č.716l'15 k. ú. Zlatá Olešnice - Navarovská.
7. Žádost o podporu protidrogových programů na území Libereckého kraje.
8. TJ Sokol- lnformace o projektu Zasněžování lyžařského areálu.
9. Zpráva o projektech:

a) Výstavba vodovodu Lhotka.
b) Rekonstrukce budovy školy.
c) Oprava střech RD A. Staška.
d) JPO lll/1 -Zlatá Olešnice - rekonstrukce cisterny.
e) Sběr bioodpadů.
f) Doplnění dětského hřiště v areálu VPN.

10. Různé:
a) Kultura.
b) Spoň.

1í. Diskuze.
12. Usnesení.
13. Závěr.

Bod Název bodu
Droořamu

Text Hlasování

1. Zahdieni Jednání Zastupitelsfua obce uvedl starosta p. Jiří Cerný
podle zákona o obcích ó. 128|2OOO Sb., v platném
znění. Jednání bylo řádně svoláno a vyvěšeno na
úředních deskách a na internetových stránkách obce.
Přivítal zastupitele a přítomné hosty.

Zastupitelsfuo obce je většinou hlasů usnášeníschopné.
9 pro
0 proti
0 se zdžel

2. Schválení programu,
jmenování
zapisovatele a
ověřovatelů.

Zapisovatelem byla urěena:
Mgr. Jana Ducháčková, Miroslav Nosek.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Marcela Kubíková, Hana Zantová.
Sčitatel: Jaroslav Martinec

M. Nosek požádal o doplnění programu o bod:
9) Neprůjezdná obecní cesta k č.p. 205

Hlasování o jmenovaných zapisovatelích, ověřovatelích
zápisu, sčitateli, programu a doplňujícím bodu
programu.

9 pro
0 proti
0 se zdžel



3. Rozbor hospodaření
obce zlatá olešnice
k 30.6. 20í3.

Cást výdajová celkem 4 043 210,68 Kč.
Čast prilmová celkem 8 684 9í7,18 Kč
(část příjmová 4 526 601,59 Kč;
zůstatek na BÚ k31.12.2o,12byl4 ,158 315,59 Kč.

Zůstatek na BÚ k 30. 6. 2013 byl4 582 106,86 Kč.
Zůstatek na sociálním fondu k 30. 6. 2013 byl
59 599,64 Kč.
Celkem finanční hotovost k 30. 6. 2013 byla
4 641 706,50 Kč.

Hlasování o souhlasu s rozborem hospodaření obce
Zatá Olešnice k 30. 6. 2013.

9 pro
0 proti
0 se zdžel

4. 2.Zména rozpočtu
obce zlatá olešnice
k 3í. 8. 20í3,

Rozpoěet k31.7.2013 byl 7 266 700,00 Kč.
Navýšení části příjmové o 539 893,28 Kě. Část příjmová
celkem 7 842230,00Kó.
Narnýšení castivýdajové o 539 893,28 Kč. Část výdajová
celkem 7 842230,00Ké.

Hlasování o souhlasu s 2. změnou rozpočtu obce Zatá
Olešnice k 31. 8. 2013.

9 pro
0 proti
0 se zdžel

5. Zádost o prodej části
pozemku p.é.725a
přidruženého obielďu
é.4.
(hospod. objekt
vedle fary) k.ú.Zlatá
Olešnice -
Navarovská.

Na OU přišla dne 5.8.2013 žádost občanů JP a le o
prodej části pozemku p. ě. 725 a přidruženého objektu č.
4. (hospod. objekt vedle fary) k. ú. Zlatá Olešnice -
Navarovská. Budoucím stavebním záměrem je
přestavba objektu na rodinný dům, při zachováni rázu
původní stavby. Pozemek p.p.č.725 by zůstal zahradou.

Před vydáním záměru na prodej bude potřeba udělat
odhad ceny. Záměr na prodej s odhadní cenou bude
schvalován na příštím zastupitelstvu.

Hlasování o souhlasu se zpracováním odhadu na část
pozemku p.č.725 a přidruženého objektu č. 4 k.ú. Zatá
Olešnice - Navarovská.

9 pro
0 proti
0 se zdžel

6. Zádost o prodej
pozemku p. č.7í6lí5
k.ú.Zlaá Olešnice -
Navarovská.

Na OU přišla dne 5. 8.2013 žádost občana JP o
odkoupení pozemkové parcely č.716115 k. ú. Zlaé
Olešnice - Navarovská.

Hlasování o souhlasu s vydáním záměru na prodej
pozemku p.č.716/15 k.ú. Zlatá Olešnice - Navarovská.

9 pro
0 proti
0 se zdžel

7. Zádost o podporu
protidrogov,ých
programů na území
Libereckého kraje.

Zádost Rady pro resort sociálních věcí LK o
spolupodílení se na financování protidrogov,ých služeb
v souladu s klíčem k financování protidrogové politiky.
Yýzva k uplatněníprincipu společné participace a
podpoře poskytovatelů zajišťujících protidrogové
programy na území LK.

Návrh starosty zaslat 2.020 Kč na činnost těchto služeb
(vychází z klíče k financování 2 Kčll obw.).

Hlasování o souhlasu se zasláním příspévku 2.020 Kč
celkem na financování protidrogových služeb.

5 pro
2 proti
2 se zdžel



8. TJ Soko!- lnformace
o projektu
zasněžování
lyžaňského areá!u.

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

. P0ekt,,Kup si svou trubku". Během prázdnin se
podařilo nashromáždit necelých 11Otis. Kč od
občanů, živnostníků a firem vezlaté olešnici
(ěst přislíbena, neníještě na účtu). TJ Sokol si
této podpory velice váži a všem mockrát děkuje.

. Do konce srpna objednání vzduchových hadic a
trubek a příslušenství. Celkem 4 nabídky.

o shání se ještě další sponzorské dary od firem
(Preciosa, TRW). Čeká se na výsledek o
přidělení dotace na energii z Lib. kraje.
Prověřuje se na zbytek rozpočtu půjěka od
banky (cca 300tis.).

o Konají se ,l až 2 brigády týdně, práce je hodně,
víc bňgádníků vítáno.

. Do konce listopadu by mělo být vše hotové.

9. Neprůjezdná obecni
cesta k č.p.205.

Vyrozumění od Policie GR k věcivraku auta na nebo u
obecnícestě k č.p. 205 bylo ve smyslu, že GPS
zaměřením nebylo ověřeno, že vrak stojí na obecní
cestě, Je potřeba nechat znovu zaměřit pozemek ze
strany obce.

Obec nechá opět cestu zaměřit, bude přítomna Policie
ČR, Dopravní inspektorát. Se zaměřením by měli
písemně souhlasit i majitelé pozemků.

í0. Zpráva o projektech vÝstavba vodovodu Lhotka
o Dne 27.8.2013 dojde k předání staveniště a o

týden déle bude zahájena l. etapa uýstavby.
Obec již od LK obdžela na projekt dotaci.
Hotové by mělo být vše do konce listopadu.

o Technický dozor investora bude vykonávat lng.
Jarmila Tavodová z fy Vodohospodářské
projekty s.r.o.

zateplení obiektu s vÝměnou zdroie teola v zš a Mš
zlatá olešnice:

. Dodavatelé se dží termínů, které mají
stanovené. začátek školního roku bude
dodžen, ovšem v náhradních prostorách.

. MŠ bude začínat ve škole (v provozu kuchyň,
jídelna a šatna). ZŠ bude zahajovat školní rok
ve velké zasedací místnostioú.

o starosta upozornil zastupitele na vícepráce,
které bylo nutno udělat a na které se nevztahuje
dotace OPZP např. podlahové krytiny a úprava
podlah v celé škole a bytě školníka vyjde na cca
120tis. Kě.

o Domovníkem byla vybrána Radka Nováková.

JPO llI/1 - Zlatá Olešnice - rekonstrukce cisternv.
. Rekonstrukce cistemy probíhá. Termín

dokončení do konce září.



Oprava střech RD A. Staška.
. l. etapa projektu hotová. Na projekt má Obec

dotaciz LK. Kvalitu bude kontrolovat Památkový
ústav Liberec a stavební odbor V. Hamry.
Faktura na l. etapu je424 902 Kč, spoluúčast
Obce je 174tis. Kč.

sběr bioodpadů.
. starostové ze7 obcí prostřednictvím

Mikroregionu Tanvaldsko zažádali o dotaci na
velkoobjemové kompostéry na bioodpad.
Dotace byla přidělena, probíhá tlýběrové řízení
na dodavatele.

Doplněnídětského hňště v areálu vpN
o Celkem rozpočet 85tis. Kč, dotace z LK

43.016,47 Kč.
o Osloveny 4 firmy, které do 31.7.2013 podaly

své nabídky:
Fr.Smitka - 83.853,00 Ké a 84.821,00 Kč
Fun Time - 84.900,00 Kč
Tomovy parky - 84.195,00 Kč
Bonita Group Service - 75.976,00 Kč, 77.785,00
Kč, 59.556,00 Kč a 83.351,00 Kč.

o posuzovalo se splnění kritérií: finanční limit
85tis. Kč s DPH, minimálně 1 skluzavka,
schůdky nebo alternativa schůdků, čím víc
herních prvků, tím lépe

. zakázku bude realizovat fy Fr. smitka v hodnotě
83.853,00 Kč. Dělali hřiště ve Velkých Hamrech.

o Termín realizace v záři 2013.

11. Rúzné Kultura
. Pouť a Pouťová zábava (pořadatelTJ Sokol) o

víkendu 20. Fž 21. 7. 2013.
. Diskotéka v areálu vpN po volejbalovém turnaji

v sobotu 3. 8. 2013.
o 130 let výročí SDH Zlatá Olešnice bude v sobotu

31. 8.2013 a veěer zábava.

Volejbalový tumaj v areálu VPN 3. 8. 2013.
Tradiční pouťov,ý turnaj v kopané na Mundiale
20.7.20,13.
SaGo Rebiňh of hell dirt vol.:5 v bikeparku
v Baborech 17.8.2013. Pořadatelé zaslali Obci
děkovný dopis.

vesnice roku
Zlatá Olešnice získala Diplom zapéči o zázemí pro
volnočasové aktivity.
Výsledky soutěže krajského kola - Liberecký kraj
Zlatá stuha -vítéz soutěže: Nová Ves nad Nisou
Modrá stuha - za společenský život Puleěný
Zelená stuha - za péčio zeleň a životní prostředí:
Polevsko
Bílá stuha - za činnost mládeže: Rádto
Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského
subiektu: záhoří

Soort
a



stížnost na rušení nočního klidu na kouoališti
. Stížnost, kterou podali občané JM, lK, LK dne

13. 8.2013, byla přečtena.
o Reakce provozovatele stánku s občerstvením ze

dne 26. 8.2013 byla rovněž přečtena.
o zastupitelstvo stížnost projednalo. prostor

k diskuzi dostali i hosté.
. závěr diskuze ke stížnosti a postoj

zastupitelsfua: Nebude se řešit novou obecně
závaznou vyhláškou, ale prozatím domluvou.
Provozní doba stánku obóerstvení by měla
koněit ve všední dny ve 22h, v pá a so ve 24h.
Při akcích povolených obcí doporučuje hudební
produkci ve 24h a ukončit ve 2,00h. Za dodžení
podmínek pro akce zodpovídá pořadatel.

12. Diskuze Zádost o schválení prodeje oozemku p.č. 846/2 k.ú.
zlatá olešnice - Navarovská
Obec je z2l9 vlastníkem pozemku a musí vyjádřit
souhlas s prodejem. Spolumajitelka pozemku paníDK
chce svůj podíl prodat íy Brokos, protože je jedinou
přístupovou cestou k jejich nemovitosti.

Hlasování o souhlasu se vzdáním se předkupního práva
obce na p.p.č. 8462 k.ú. Zatá Olešnice - Navarovská
ve prospěch fy Brokos.

ŽaOost o schválení kouoě oozemku o.č.84612k.ú. Zlatá

9 pro
0 proti
0 se zdžel

9 pro
0 proti
0 se zdžel

Olešnice - Navarovská od oaní DK
Obec je z 2/9 vlastníkem pozemku a musí vyjádřit
souhlas s koupí.

Hlasování o souhlasu s koupí podílu paní DK firmou
Brokos dle podmínek v žádosti ze dne 25. 8. 2013.

Špatný siqnál sítě 02
Obec podala stížnost na reklamačníoddělení 02.
Obdželijsme vyjádření, že provedli kontrolu ověření
signálu v místě (konkrďně u ě.p. ,152) a neevidují
uýpadky sítě. Pokudjsou v obci občané, u kteqých
dochází k v,ýpadkům signálu, doporučujeme kontaktovat
technické oddělení C2na tel.: 800 184 084, kde jim
individuálně prověří nastavení S!M.

poděkování
Pořadatelé akce:,, SAGO REB|RTH OF
HELL D|RT vol. 5 (skoků na kolech) poděkovali
zastupitelům obce za podporu této sportovníakce a těší
se na další spolupráci.

Obec využívá pracovníků Uřadu práce na zvelebování
obce. Bude tak ěinit i nadále v pruběhu podzimu azimy.



í3. Usnesení z 6.
zasedání
zastupitelstva obce
ze dne 26.8.2013,
konaného
v zasedací
místnostioú.

Schvaluje se:
48. Usnášení schopnost zastupitelstva.
49. Zapisovatelé, ověřovatelé, sčitatel, program.
50. Rozbor hospodařeníobce Zlatá Olešnice

k 30.6. 2013.
51.2. zména rozpočtu obce Zlatá Olešnice

k 31. 8.2013.
52. Prodej části pozemku p.č. 725 a plidruženého

objektu č. 4 k.ú. Zlatá Olešnice - Navarovská.
53. Vydání záměru na prodej pozemku p.é.716115

k.ú. Zlatá Olešnice - Navarovská.
54. Příspěvek2.020 Kč na financování protidrogov,ých

služeb.
55. Vzdání se předkupního práva obce na p.p.č. M6l2

k.ú. Zlatá Olešnice - Navarovská ve prospěch
íy Brokos.

56. Koupě podílu paní DK firmou Brokos dle podmínek
v žádosti ze dne 25. 8,2013.

Neschvaluje se:

14. Závér Starosta obce poděkovalvšem za účast ave22,1Dhod.
ukončil veřeiné zasedání zastuoitelstva.
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