
z 5. veřeiného zasedání zastupitelstva obceZlatá Olešnice, lďeré se konalo dne
í7.6.20t3 od í9.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlatá Olešnice.

Zasedání bylo zahájeno v 19,06 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zlaté Olešnici
stiarostou p, Jiřím Černým. Přítomno bylo 9 zastupitelů, 1 bylomluven (lva Josíff<ová) a 1 přišel pozdě
(Mgr. Marcela Kubíková).

Proqram:

1. Zahájeni.
2. Schválení programul jmenování zapisovatele a ověřovatelů.
3. Povodňová pomoc obce v roce 2013.
4. Bezúročná půjěka sdružení MAS Rozvoj Tanvaldska.
5. Pouť.
6, TJ Sokol_,lnformace o projektu Zasněžování lyžařského areálu.
7. Zgráva o projektech:

a. Rekonstrukce budovy školy.
b, JPO lll/1 -Zlatá Olešnice.

8. Různé:
a. Kultura.
b. Sport,

9. Diskuze.
10. Usnesení,
11. Závér,

Bod Název bodu
Dřooremu

Text Hlasováni

1. Zahájeni Jednání Zastupitelsfua obce uvedlstarosta p. Jiří Cerný
podle zákona o obcích ó.12812000 Sb., v platném
znění. Jednání bylo řádně svoláno a vyvěšeno na
úředních deskách a na internetových stránkách obce.
Přivítal zastupitele.

Zastupitelstvo obce je většinou h/asú usnášeníschopné.
9 pro
0 proti
0 se zdňel

2. §chváleni programu,
jmenování
zapisovatele a
ověřovatelů.

Zapisovatelem byla určena:
Mgr. Jana Ducháčková, Hana Žantová.
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Martinec, Zbyněk Holina.
§čitatel: Miroslav Nosek.

Hlasován í o jme nova ných zapisovatelích, ovéřovatelích
zápisu, sčitateli a o programu.

9 pro
0 proti
0 se zdžel

3. Povodňová pomoc
obce v roce 20í3.

SDH Zlatá Olešnice byl ve dnech 11. - 13. 6, pomáhat v
obci Hořín. Starosta poděkoval za účast dobrovolníkům.
Zúěastnilise: J. Ducháček, P, Josífek ml., Ja. a Ji.
ČemY, J. Tomeš, T. Vodseďálek a l. Kořínková. Výjezd
byl ve spolupráci s hasiči z Haratic.
Obec organizovala sbírku materiálu pro postiženě
povodněmi. Zaodvoz do Hořína starosta poděkoval P.
Josífkovist.
Při posledních velkých povodních (2002) naše obec
poslala obcí Hořín částku 30tis. Kč jako povodňovou
pomoc. starosta navrhnulsteinou částku poslat Hořínu i



letos jako pomoc po povodních.

Hlasování o souhlasu s povodňovou pomocí obciHořín
ve uýši3Otis. Kč.

9 pro
0 proti
0 se zdňel

Dorazila Mor, Marcela Kubíková ft9.24 hod.)
4- Bezúročná půjčka

sdružení MAS Rozvoi
TanvaIdska.

Občanské sdružení MAS Rozvoj Tanvaldska má
schválenou žádost o dotraciz opatření SZ|F - lI1.4.1 na
projekt Získávání dovedností, animace a provádění ve
výši cca 500tis. Kč. Výzva pro podávání žádostí členů
sdružení o dotaci z tohoto projektu je těsně před
vypsáním. Členem sdružení je např. obec Zlatá
Olešnice, TJ SokolZ0.o{., za podnikatele např. Zdeněk
Šourek, zaíyzické osoby lng, Kateřina Preusslerová.
Sdružení požádalo obce, které jsou členy, o bezúročnou
půjčku na předfinancování tohoto projektu částkou ve
vtýši max. 34tis. Kě. Půjěka bude vrácena do konce roku
2014,
více informací o sdružení naleznete na: www.masrt.cz.

Hlasování o souhlasu bezúročnou půjčkou sdružení
MAS Rozvoj Tanvaldska ve výšimax 34tis. Kč do kance
roku 2014.

10 pro
0 proti
0 se zdňel

5. Pouť. Komplikace s terrnínem pouti. ,,Pouťáci', co sem jezdí,
nemohou přijet o původně plánovaném víkendu 20. -
21,7 .| Nabídli termín 13. - 'l4. 7. nebo 27 . - 28. 7 ,

Musela by se posunout Pouťová zábava, kterou pořádá
TJ Sokol- má zde hrát kapela Koneckonců a Těsně
vedle. Kapela Koneckonců na 90 % dřívější termín
může.

Hlasování o posunutí termínu poutě na víkend 13. - 14.
7.

Hlasování o ponechání poutě ve stejném termínu za
cenu toho, že bude málo atrakcí nebo nějaký jiný
provozovatel.

1 pro
6 proti
3 se zdňel

9 pro
1 proti
0 se zdžel

6. TJ Soko|- |nformace
o zasněžování
lyžařského areálu.

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

. projekt pro stavební povolení je téměř hotoqý.

. zahileno Územní řízení pro stavbu trafostanice
črz.

o Spustil se projekt,,Kup si aspoň metr trubky'.
Zatím se vybralo 20tis. Kč.

o povodí Labe na schůzce schválilo naše řešení
odběrného místa.

7. Zpráva o proiektech Zateplení obiektu s r4ýměnou zdroie tepla v ZS a MS
zlatá olešnice:

r Ve výběrovém řízení vyhrála firma STAVO-
UNION, Jablonec n. N., která však byla
následně vyřazena z hodnocení. Důvodem je
rozdílná technická specifikace instalovaného
kotle doložená v nabídce a před uzavřením
smlouvy.

. zakázka tedy bude pňdělena druhé nejnižší
nabídce. kterou podala firma SlZ. V. Hamrv.



Výzbroj pro JPO lll/1
. obec požádala o dotaci Lk na dva projekty:

dovybavení jednotky (cca 40tis. Kč),
úprava cisterny (cca 260tis. Kč).

. Rada LK na svém jednání 4. 6. 2013 souhlasila
s poskytnutím finančních prostředků obciZlatá
Olešnice na projekt Rekonstrukce CAS-25 ve
výši 156tis. Kč,

o Rada LK nesouhlasila s poskytnutím
fin.prostředků na nákup ochranných, spojových
a technických prostředků.

. Dále LK souhlasila s fin.prosředky pro SDH
Zlatá Olešnice na výcvik mladých hasičů ve výši
9.800 Kč.

. přidělení dotace bude ještě schvalovat
zastupitelstvo LK dne 30. 6.

Doplnění dětského hňště v areálu vpN
. Podána žádost o dotaciSltis. Kč z Dotačního

íondu LK na Doplnění dětského hňště v areálu
VPN o sestavu se skluzavkou (projekt celkem
85tis. Kč).

. Rada Lk souhlasila s poslqtnutím fin.prostředků
obci ve výši 43.016, 47 Kó.

o přidělení dotace bude ještě schvalovat
zastupitelstvo LK dne 30. 6.

8. Rúzné Kultura

Sport

Dne 25. 5. bylo divadlo ve Lhotce "Včera se mi
zdálo". Úěast velká. Poděkování Šourkorným a
paní lreně Šulcové za zajištění představení,
Dne 15. 6. byl v Sokolovně koncert kapely
Swing Grass Revival. Úěast velmi ma]á.
Poděkování paní lreně Šulcové a Daně
Balatkové za zajištění koncertu.
TJ Sokol pořádá Pouťovou zábavu v sobotu
20. 7. Hrďle Těsně vedle a Koneckonců. Na
zábavé se poprvé představí Aerobic Team Zlatá
Olešnice s novou sestavou a v nových dresech.

Mladí hasičise umístilina 3. místě v Krajském
kole hry Plamen, které proběhlo 14. - 15. 6. ve
Frýdlantě. Na 10. místě se umístildorostenec
Jan Kupka.
Volejbalov,ý tumaj v areálu VPN bude 4.8.2013,
TJ Sokol pořádá tradiční pouťorný turnaj
v kopané na Mundiale v sobotu 20,6.2013.
SDH Zlatá Olešnice pořádá Zlatoolešnický
pohár a Memoriál Jaroslava Balatky v areá]u
VPN v sobotu 29.6.2O'l3.

9. Diskuze Umytíoken V budově oU a sokolovnv
Starostra poděkovalTJ Sokolza umytí oken v budově
OtJ a sokolovně. Celkem se brigády zrjčastnilo 12 žen.



Těžba dvou obecních oozemků
Odhadovaný příjem za vytěžené dřevo pro obec je
126tis. Kč.

NoyÝ maiitel Penzionu Brokos
Starosta a někteří zastupitelé obce se sešli s novým
majitelem Penzionu Brokos. Ten sdělil, že hodlá
pokračovat v ptovozování penzionu v linii, jak tomu bylo
dosud. Vyvrátil obavy starosty a za§tupitelů o
provozování ubytovny pro nepřizpůsobivé občany.

vesnice roku
Návštěva komise v úterý 25. 6. Od 10,30 do 12,30 hod.
Prosíme občany, aby udržovalisvé pozemky posekané
a uklízelisi po svých psech.

zadánl zakázky zpevněná plocha parkoviště před oú 8 pro
1 proti
2 se zdňel

Hlasováním per rollam zastupitelstvo schvá]ilo zadánl
zakázhy Zpevněná plocha parkoviště před OÚ firmě
Richard Wiehlza cenu 378tis. Kě bez DPH.

Zastévka autobusu u poštv
Je potřeba upravit - eternity, omítka,

§okoloyna
Zjištěny závady: chybí hlavice sprchy v homí šatně,
utžená lišta u stěny s myčkou, porouchané zavírání
oken v šatně, vypínač ve spodní chodbě k nouzovému
východu a na záchodech funguje špatně, páková baterie
na baru je vadná, vylomená futra u zadního vstupu na
sál.
Návrh zavést sešit na zapisování závad v sokolovně,
který by byl umístěn v šatně.



í0. Usneseníz 5,
zasedání
zastupitelstva obce
ze dne 17.6.2013,
konaného
v zasedací
místnosti ou.

Schvaluje se:
42. Usnášení schopnost zastupitelstva.
43. Zapisovatelé, ověřovatelé, sěitiatel, pr€ram.
44, Povodňová pomoc obci Hořín ve uýši30tis. Kč.
45, Bezúročná půjčka sdružení MAS Rozvoj Tanvaldska

ve výši max. 34tis. Kč do konce roku 2014,
46. Ponechání poutě v termínu 20- 21.7 . za cenu toho,

že bude málo atrakcí nebo nějaký jiný provozovatel.

47. Zadání zak&ky Zpevněná plocha parkoviště před
OÚ nrme Richard Wiehlza cenu 378tis. Kč
bez DPH.

Neschvaluje se:

9 pto
9 pro
9 pro
10 pro

9 pro
1 proti
0 se zdňel

8 pro
1 proti
2 se zdňel

11. ávér Starosta obce poděkoval všem za tičast a ve 20,58 hod.
ukončil veřeiné zasedání zastuoitelsfua.

starosta Jiří
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