
z7.veřqného zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, které se konalo dne
14,10.2013 od í9.00 hodin v zasedaci místnosti Obecního úřadu Zlatá Olešnice.

Zasedání bylo zahájeno v 19,05 hodin v zasedacímístnosti Obecního úřadu ve Zlaté Olešnici
starostou p. Jiřím Černým. Přítomno bylo 10 zastupitelů, 1 byl omluven (K. Beneš-Crowel).

Proqram:

1. Zahálení.
2, Schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů.
3. 3. změna rozpočtu obceZlatá Olešnice k 30. 9. 2013.
4. Prodej pozemku p. č. 716/15 k, ú. Zlatá Olešnice - Navarovská,
5. Žadost o prodej části pozemku p. č. 725 a přidruženého objektu č. 4.

(hospod. objekt vedle fary) k. ú. Zlatá Olešnice - Navarovská.
6" Jmenování přísedící Okresního soudu v Jablonci n. N.

7, ZŠ žádost o výjimku z počtu dětí,
8. Pošta Zlatá Olešnice.
9. předfinancování projektu Vybudování systému odděleného sběru bioodpadŮ Tanvaldska.
10. TJ Sokol- lnformace o projektu Zasněžování lyžařského areálu.
11. Zpráva o projektech:

a) Výstavba vodovodu Lhotka.
b) Rekonstrukce budovy školy.
c) Jpo llll1 - Zlatá Olešnice - rekonstrukce cisterny, dovybaveníjednotky
d) Sběr bioodpadů.
e) Doplnění dětského hřiště v areálu VPN.

12. Různé:
a) Kultura.
b) Sport.

13. Diskuze.
14. Usnesení.
15. Závěr.

Bod Název bodu
Drooramu

Text Hlasování

1. Zahájení JednáníZastupitelstva obce uvedlstarosta p. Jiří Cerný
podle zákona o obcích é.12812000 Sb., v platném
znění. Jednání bylo řádně svoláno a vyvěšeno na
úředních deskách a na internetových stránkách obce.
Přivítal zastupitele a přítomné hosty.

Zastupitelstvo obce je většinou hlasů usnášeníschopné.
10 pro
0 proti
0 se zdňel

2. Schválení programu,
jmenování
zapisovatele a
ověřovatelů.

Zapisovatelem byla určena:
Mgr. Jana Ducháčková, Hana Vedralová.
Ověřovatelé zápisu:
lva Josífkov á, Zby nék Holina.
Sčitatel: Mi|an Zanta

Hlasován í o jmenovaných zapisovatelích, ověřovatelích
záp isu, sčitatel i, p rog ra m u.

10 pro
0 proti
0 se zdňel



3. 3. změna rozpočtu
obce zlatá olešnice
k 30. 9, 20í3.

Rozpočet k 30. 9. 2013 byl 7.806.513,28 Kč.
Navýšení části př'rjmové o 2,062.000,00 Kč. Část
příjmová celkem 9.868.513,28 Kč.
Navýšení óástivýdajové o 2.062.000,00 Kě. Část
výdajová celkem 9.868.513,28 Kč.
Navýšení kvůliobdrženým dotacím 1z Úradu práce, na
vodovod Lhotka, RD A. Staška, SDH).

Hlasování o souhlasu s 3. zménou rozpočtu obce Zatá
Olešnice k 30. 9. 2013.

10 pro
0 proti
0 se zdžel

4. Prodei pozemku p. č.
716115k.ú.Zlatá
Olešnice -
Navarovská.

Na OU přišla dne 5. 8. 2013 žádost občana JP o
odkoupení pozemkové parcely Ě. 716115 k. ú. Zlatá
Olešnice - Navarovská (974 m'). Obec řádně vyvěsila
zámér na prodej pozemku. Nebyla obdžena žádná
připomínka,

Hlasování o prodejipozemku p.č.716/15 k.ú. Zatá
Olešnice - Navarovská za 60,- Kč / m'.

10 pro
0 proti
0 se zdňel

5. Zádost o prodej ěásti
pozemku p. é.725 a
přidruženého objektu
č.4.
(hospod. objekt
vedlefary) k.ú.Zlatá
Olešnice -
Navarovská.

Na OÚ přišla dne 5. 8. 2013 žádost občanů JP a lC o
prodej části pozemku p. č. 725 a přidruženého objektu ě.
4. (hospod. objekt vedle fary) v k. ú. Zlatá Olešnice -
Navarovská. Budoucím stavebním záměrem je
přestavba objektu na rodinný dům, přizachování rázu
původní stavby. Pozemek p.p.é.725 by zůstal zahradou.

Odhadní cena objektu č. 4 byla stanovena odhadcem ve
\rýši 174.075,77 Ké,
Odhadní cena stavební parcely pod stavbou byla
stanovena ve rnýši 4.098,86 Kó. Navžená cena za m'
stavebního pozemku pod objektem (152 m';je SOO Xe l
m'.
Navžená cana za m' části pozemku p.é. 725 (celkem
v,ýměra pozemku 2.662 m2)je Q0 Kě / m'. Část, která se
bude prodávat má cca 2.000 m'.

Obec vydá dva záměry na prodej: a) objekt + parcela
pod objektem, b) prodej části pozemku.

Hlasování o souhlasu s vydáním dvou záměrů na prodej
části pozemku p.č. 725 v k.ú. Zatá Olešnice Navarovská
a přidruženého objektu č. 4 k.ú. Zatá Olešnice -
Navarovská se stavební parcelou pod objektem.

9 pro
0 proti
1 se zdžel

6. Jmenování přísedíci
okresního soudu
v Jablonci n. N.

Cinnost se doposud vykonává do 7. 12.2013 čtyřle!ým
funkčním obdobím. Zastupitelstvo musí zvolit přísedící
na další funkční období.

Obec vyvěsí informaci pro oběany Zlaté Olešnice o
možnosti vykonávat tuto funkci přísedící k Okresnímu
soudu. Přihlášky podávat na OtJ. Dle informace Okr.
soudu je denní odměna paušální, a to 150,- Kč hrubého
za 1 den.

Hlasování o vydání informace pro občany o možnosti
vykonávat přísedící u Okresního soudu v Jablonci n,N. 10 pro

0 proti
0 se zdňel



7. ZS žádost o výjimku
z počtu dětí.

Reditelka ZS a MS požádala Obec o udělenívýjimky
z poětu děti ve třídě MŠ. Počet dětí zapsanýclt k 1. ,1o.

2013 do n/lŠ p zo dětí. Třída MŠ se naplňuje do počtu
24. Dle zákona je možné třídu naplnit do počtu 28,
pokud zqýšení není na újmu kvalitě vzdělávacíčinnosti
školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany
zdraví, Výjimka se uděluje na školní rok201312014,

Hlasování o souhlasu s uýjimkou z počtu dětí ve třídě
MŠ na počet 28 dětí.

10 pro
0 proti
0 se zdňel

8. pošta zlatá olešnice Dne 4. 10.2013 starosta absolvoval schůzku se
zástupci České pošty. ČP oznámila, že budou zkráceny
hodiny pro veřejnost od ,l. 11. 2013. Jednání se
zúčastnil i exposlanec Mgr V. Horáček.
Později ČP informovala, že omezená pracovní doba
bude až od í. 1. 2014. Měla by být 13,15 až 16,00 hod.
Starosta nesouhlasil, stejně tak jako okolní starostové,
se zkrácením a vyvolalijednání mezi ČP, hejtmanem a
starosty. Občané budou o stavu věcí informováni.

9. předfinancování
projektu Vybudování
systému odděleného
sběru bioodpadů
Tanvaldska.

Zádost Mikroregionu Tanvaldsko o poskytnutí bezúroěné
peněžní půjěky na předfinancování projektu Vybudování
systému odděleného sběru bioodpadů Tanvaldska.
V rámci projektu bude ve Zlaté Olešnici umístěno 10
kompostérů o objemu 2 000 l. Rozpoěet na obec je
84.742,86 Kě. Dotace oPŽP a SFŽP činí 85 %,
spolufinancování obcíje ve výši 15 %. Tzn. v případě
Zlaté Olešnice 12.711,43 Ké. Půjěka ve výši 84.742,86
Kě bude vrácena zpět tehdy, kdy Mikroregion
Tanvaldsko obdží platbu z OPŽP a SFŽP.

H l a sová n í o sch v á l e n í p ře df i n a n cová n í p roj e ktu
Vybudování systém u odděleného sběru bioodpad ů
Mikroregionu Tanvaldsko ve výši84,742,86 Kč.
Půjčka: 72 031,43 Kč.
Spoluúčast: 12 711,43 Kč.

7 pro
0 proti
3 se zdňel

{0. TJ §okol - lnformace
o projektu
zasněžování
lyžaňského areálu.

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

o Akce ,Kup si trubku" je stále otevřená.
l vodovodní i vzduchové trubky položeny, částje

již zahrnuta, proběhla tlaková zkouška, odběrné
místo hotovo. Zbýruá položit přívod vody a
elektřiny od parkoviště, instalovat hydranty a
dodělat vnitřní práce.

. ČÉz Distribuce zahálil stavbu VN TJ Sokol,
realizuje firma Eliprom.

o shání se ještě další sponzorské dary od firem
(Preciosa, TRW).

o TJ Sokol nedostaldotaciod LK na energie.
. Brigády každý víkend aždo zaěátku sezóny,

práce je hodně, víc brigádníků vítáno.
o Do konce listopadu by mělo být vše hotové.

11. Zpráva o projektech výstavba vodovodu Lhotka
o Dne 27. 8.2013 proběhlo předání staveniště a

zahájena l. etapa výstavby. Obec již od LK
obdžela na oroiekt dotaci. Hotové bv mělo bÝt



vše do konce listopadu, Kontrolní dny 1xza 14
dní.

o Technický dozor investora vykonává lng, Jarmila
Tavodová z fy Vodohospodářské projekty s.r.o.

o Na ll. etapu výstavby bude obec žádat dotaci,
jakmile bude vypsána LK výzva.

Zateplení obiektu s výměnou zdroje tepla v ZŠ a MŠ
zlatá olešnice:

o Starosta poděkoval ředitelce a personálu školy
za obětavost, a stejně stavebnímu dozoru.

o Je v plánu zorganizovat Den otevřených dveří.
o ZdĚení prací ve vnitřních prostorách díky

vyvolaným jiným investicím, které bylo potřeba
udělat.

JPO lll/1 - Zlatá Olešníce - rekonstrukce císternv.
o projekt se finalizuje. Termín přelom říjen /

listopad.
. po povodních zaslala obec žádost o náhradu

škod na výstroji a technice pro jednotku
JSDHPO lll/1 po povodních. Byla přiznána
dotace ve výši99.500,00 Kéa75.641,00 Kč.
Celkem 175.141,00 Kč.

Hlasování o schválení pro(lčtování 175.141,00 Kč na
vybavení JSDHPO llll1 Zatá Olešnice.

sběr bioodpadů.
. Viz bod č. 9.

Doolnění dětského hřiště v areálu vpN
o Celkem rozpoěet 85tis. Kč, dotace z LK

43.016,47 Kě.
. zakázku realizovala fy Fr. smitka v hodnotě

83.853,00 Kč. Dělali hřiště ve Velkých Hamrech.

Obiekt č,p. 196 (budova Poštv)
Možnost žádat o dotaci na zateplení objektu č.p. 196 ze
SFŽp ČR t MŽp z opŽp , osa 4, 90 % dotace , 'lo o/o

spolupodílObce.

Hlasování o souhlasu s podáním žádosti o dotaci na
zateplení č.p. 196 ze SFŽp Čat uŽp ppŽn.

pořízení konteinerového auta na svo.z odpadu
Možnost žádato dotacina pořízení kontejnerového auta
na svoz bioodpadu ze SFŽP Čn l UŽp z OPŽP osa 4,
oblast 4,1 nakládání s odpady. Dotace 90 %, spolupodíl
10 o/o.

Hlasování o souhlasu s podáním žádosti o dotaci na
pořízení kontejnerového auta na svoz odpadu ze SFŽP
čn t užp ppžp)

10 pro
0 proti
0 se zdňel

10 pro
0 proti
0 se zdňel

10 pro
0 proti
0 se zdňel

12. Různé Kultura
o Konalo se 130 let výročíSDH Zlatá Olešnice

v sobotu 31. 8. 2013 a večer zábava.
o Posezení nad kronikou Lhotky bude 19.10. od

17h v KD Lhotka.
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a

. z$ezd do divadla v praze je v plánu na listopad,
prosinec.

o svatomartinská vína v sokolovně budou dne
16.1 1., cimbálovka, husa.

3. ročník zlatoolešnického házení se uskutečnil
v září.

í3. Diskuze Zádost o proiednání kuoní cenv pozemku p.p.č. 79611
v k.ú. zlatá olešnice semilská
V návaznosti na zjištění vady pozemku (značná část je
nezastavitelná z důvodu ochranného pásma) požádali
občané MB a LB Obec o znovu projednání kupní ceny
pozemku.
Zastupitelstvo žádost projednalo.

Návrh ě. 1 - slevit 70 tis. Kč celkem za ěást p.p.č. 796/1
a 798 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská.
Hlasování o návrhu č. 1 - slevě 70 tis. Kč celkem.

Návrh č, 2 - prodat óást p.p.č. 79611 a798 v k.ú. Zlatá
Olešnice Semilská za 1.000 m2 za3OO Kč m2, zbytekza
100 Kč m2.
Hlasování o návrhu č. 2^- prodaí 1.0O0 m2 za 300 Kč
m2, zbytek za 1OO Kč m2.

Fara
obec zaslala stížnost na církev československou
husitskou. Církev óeskosl. husitská zaruěila vyklizení
objektu a předání Církvi katolické. Po předání budou
následovat jednání s Církví katolickou.

AleiZl. Olešnice - Stanový
Dojde k prořezu aleje ve směru Zlatá Olešnice -
Stanový.

Elektronická aukce enerqií pro občanv
Obec chce pro oběany uspořádat elektronickou aukci
energií. Obec osloví firmu, která aukce organizuje.

RD A. Staška - kulturní místo
Z iniciativy občanky MP se zaéala formovat akční
skupina na oživení kulturního dění v rodném domě
spisovatele A, Staška. Jako první vznikne pamětní síňka
v domě. uskuteční se zde některé kulturní akce.
lnformace budou včas zveřejněny. Kdo má zájem se
spolupodílet, nechť kontaktuje místostarostku obce.

Garáž u klempířů
Okolí v hrozném stavu, garáž se nevyužívá. Vyzvat
nájemce, aby ořezal stromoví.

Nesvítící lampy
Opravit nahlášené nesvítící lampy (Borový, Olšarovi,
Údolí, kovárna, Martinec).

Retardér u čp.187
tJpravu provedla KSS LK.

2 pro
6 proti
2 se zdňel

6 pro
2 proti
2 se zdžel



Stížnost na neprůchodnost po obecnícestě kolem
ěp.167

Příští zasedáni zastupitelstva bude již od 18,00 hod.,
oravděoodobně 1 1. 11. 2013.

14, Usnesení ze 7.
zasedání
zastupitelstva obce
ze dne 14.10.2013,
konaného
v zasedací
místnostioú.

Schvaluje se:
57. Usnášení schopnost zastupitelstva.
58. Zapisovatelé, ověřovatelé, sčitatel, program.
59. 3, změna rozpočtu obce Zlatá Olešnice

k 30. 9. 2013.
60. Prodejipozemku p.ě.716115 k.ú.Zlatá Olešnice -

Navarovská za 60,- Kč / m2.
61. Vydání dvou záměrů na prodej části pozemku p.ě.

725 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská a
přidruženého objektu č. 4 k.ú. Zlatá Olešnice -
Navarovská se stavební parcelou pod objektem.

62. Vydání informace pro občany o možnostivykonávat
přísedící u Okresního soudu v Jablonci n.N.

63. Výjimka z počtu dětí ve ťídě MŠ na poěet 28 dětí.
64. Předfinancován í projektu Vybudován í systém u

odděleného sběru bioodpadů Mikroregionu
Tanvaldsko ve výši 84.742,86 Kč. Půjčka: 72 031,43
Kč. Spoluúěasť 12 711,43 Kě.

65. Proúčtovánl 175.141,00 Kě na vybavení
JSDHPO llll1 Zlatá Olešnice.

66. Podání žádosti o dotaci na zateplení č,p, 196 ze
sFžP čR lMŽP @PŽP).

67. Podáním žádostio dotaci na pořízení
kontejnerového auta na svoz odpadu
ze sFžp čn l ružp (opžp).

68. Ve věcižádostioběanů LB a MB Návrh ě. 2 - prcdat
část p,p.č. 79611 a 798 v k.ú. Zlatá Olešnice
semilska 1.000 m2 za 300 Kě m2, zbytekza
100 Kč m2.

Neschvaluje se:
69, Ve věcižádostiobčanů LB a MB Návrh č. 1 - slevit

70 tis. Kč celkem.

10 pro
10 pro

10 pro

10 pro

9 pro, 1 se
zdňel

10 pro
10 pro

7 pro, 3 se
zdňeli

10 pro

10 pro

10 pro

6 pro
2 proti
2 se zdňel

2 pro
6 proti
2 se zdňel

í5. Závěr Starostia obce poděkovalvšem za účast ave21,40 hod.
ukončil veřeiné zasedán í zastupitelstva.

starosta Jiří

,/,) a)
/r/r* _ '/"*L','. \--_)

.//.....
Místostarostka Mgr. Jana Ducháčková


