
Pls
ze 4. veřeiného zasedání zastupitelstva obce zlatá olešnice, Keré se konalo dne
20, 5. 20'l3 od í9,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu zlatá olešnicé.

zasedání bylo zahájeno V í9,05 hodin v zasedací mistnosti obecniho úřadu ve zlaté olešnici
starostou p. Jiřím Černým, Přítomno bylo 10 zastupitelů, 1 přišel déle (lva Josifková).

Proqaam:

1, zahájeni.
2, Schválení programu, jmenování zapisovátele, ověřovatelů a sčitatele,
3, Prodej pozemku p, p, č, 1043/3 k, ú- zlata olešnice - Navarovská,
4, Zvolení komise pro výběrové řízeni projektu zateplení objektu s \.ýměnou

zdrqe tepla V zŠ a MŠ zlatá olešnice,
5. Úprava parkoviště přéd sokolovnou,
6, Výsledek auditu, závěrečný účet obce,
7, Aktiva, pasiva,

8. Žádost o dotaci na léčivo,
9 TJ sokol - lnformace o projektu zasněžování lyžařského areálu,
10, ZpráVa o p.ojektech:

a- Výstavba Vodovodu Lhotka,
b, Rekonstrukce budovy školy,
c. oprava střech A. Stašek-
d. JPo lll/1-zlatá olešnice,

11 Různé:
a, Kultura,
b, sport.

12, Diskuze,
13, Usnesení,
14. záýěí.

Bod Název bodu
D]ooaamu

Text Hlasováni

1. zahájeni Jednání Zastupitelstva obce uvedlstarosta p, Jiří cerný
podle zákona o obcích č 128/2000 sb,, v platném
znění, Jednání bylo řádně svoláno a vyvěšeno na
úředních deskách a na internetových stránkách obce.
Pňvítal zastupitele a hosta

zastupitelsfuo obce ie většinou hlasů usnášeníschopné
10 pro
0 píoti

2- schválení progřamU,
imenování
zapisovatele a
ověřovatelú.

Zapisovatelem byla určena:
Mga. Jana Ducháčková, Mgí, Marcela Kubiková,
ověřovate|é zápisu: Hana Vedralová, lÝlřoslav Nosek.
sčitatel: Mihn Žanta,

Hlasování o jménóvaných zapisovatelích, ověřovatelích
zápisu, sčitateli a o programu-

10 pro
0 protí
0 se zdňel

Plodéj pozemku
p.p.č,10,|3/3 k.ú.
zlatá oléšnice -

Na 3. zasedání zastupitelstva se zastupitelé Usnesli
vydat záměr na prodej pozemku p, p, č, 1043/3 k, ú,
zlatá olešnice - Navarovská, Přihlás"il se ieden
zájemce. Plodeini cena 60, Kč / 1 m', Výměra cca í20
m', Kzáměru se nikdo nevyiádňl,



Hlasování o souhlasu s prodejen p.p,č, 1043R k.(1.

ztatá otešnice - Navarovská za cenu 60,- Kč / 1 m2-
10 pro
0 proti
0 se zdžel

4. zvolení komise pro
v,ýběíové řízení
proiektu zateplení
objektu s výměnou
zdroié tepla v zŠ a
Mš zlatá oléšnice.

obec vypsala Výběrové řízení na dodavatele projektu
Zatepleni objektu s výměnou zdroje tepla V zŠ a lvtŠ
Zlatá olešnice Ve středu 29, 5, 2013je konečný termín
pro podání nabidky a otevírání obálek.

NáVrh staíosty na komisi Vlýběrového řizení:
Jiří cerný, lvlgr, Jana Ducháčková, Zbyněk Holina,

Hlasování o souhlasu s homisí Výběrového řízení na
dodavatelé prójektu zateplení objektu s Výměnou zdrcje
tepla v ZŠ a MŠ Zatá olešnice ve složení Jiří Černý,
MgL Jana Ducháčková, zbyněk Holina

9 pro
0 proti
1 se zdňel

Dorazila lva Josífková (19.34 hod.).
5, Upíava parkoviště

před sokolovnou.
NáVrh starosty na úpravu povrchu parkoviště před
sokolovnou, cílem zamezit prorůstánI tráVy, zcelení
povrchu, usnadnéni chŮze,,konáni pouté a] ákcí
Plocné paíKovlste |e /U5 m ,

Představeny dvě kaIkulace:
!bI-L Řešení na několik let a zároveň příprava na
finální úpíavu s asfaltov,ým pov.chem, celkové náklady
337,836 Kč, V úpravě se nepočita s odvodněním jinak,
než mírným sklonem směrem k přijezdové cestě.
lbLL Řešeni krátkodobé před íinálni úpravou na
asfaltový povrch bude nutné úplně zfušit, zválcování a
úpravy stáVajícího násypu, célkové náklady 92.056 Kč.
V úplaVě sé nepočítá s odvodněním jinak. než miíným
skloném směrem k přijezdové cestě,

starosta osloví 3 firmy, Požadavek na kalkulaci i
s kvalitním odvodněním ptochy parkoviště, zastupite|é
odhlasuji per rollam (emaalem) DůVodem pro tento
způsob hlasováníje bližící se termín konání poutě - třeti
čefvencový Vikend_

6. Vý§ledék auditu,
závěréčný účet obce.

Přezkoumání hospodaření se uskutéčnilo ve dnech 31.
1 0. 2012 a 6. 3. 201 3. Provedli jej kontroloň Kíajského
úřadu Libereckého kraje, Při přezkoumáni hospodaření
územniho celku za předchozi íoky byly 4 méně závažné
chyby a nedostatky odstraněny, napíaven 1 závažný
nedostatek, ale 2 závažné chyby a nedostatky
nenapíaveny, Po dílčim přezkoumání byly napíaveny 2
méně a 1 Více závažný nedostatek, Při přezkoumání
hospodařenIobce Z1,ol, za rok 20í2 byly žjištěny
závažné chyby a nedostatky: účetní zápisy nebyly
prováděny průběžně, územní celek nedodžoval
základni povinnosti účtování, nebyly odstraněny některé
nedostatky zjištěné při dílčim přezkoumánía přl
přezkoumání za předch ázejíci loky

ZáVěrečný účet se uzavlrá s výhradou spolu se Zprávou
o výsledcích hospodaření za íok 2012, PlojednánI
závěrečného účtu bylo uzavřeno v souladu s \^ý.okem
zpíáuy, na jehož zák|adě přijala obec opatření, potřebná
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, závěrečný účet
i zoráva isou vvvěšenv na internetovÝch stránkách a



byly vyvěšeny na úřédních deskách,

Hlasování o souhlasu s uzavřením závěrečného [lčtu
s Výhradou spolu se zprávou o Výsledcích hospodaření
za rók 2012

11 pro
0 proti
0 se zdžel

7- Akliva, pasiva, Vychází z Rozvahy obce.
Aktiva 56,383.519,75 Kč (dlouhodobý nehmotný a
hmotný majetek, finančni majetek a pohledáVky, zásoby,
krátkodobé pohledávky a finanční majetek).
Pasiva 56.383,519,75 Kč (jmění účetníjednotky a
upíavujicí položky, fondy účetní jednotky, výsIedek
hospodaření),

Hlasovánio souhlasu s aktivy 56.383.519,75 Kč a
pasivy 56,383. 51 9,75 Kč. 0 proti

0 se zdžel
8. zádost o dotaci na

léčivo.
zádost N4ysliveckého sdruženIzlatník o přispěVek 2,000
Kč na nákup antiparazitáInlho léčiva pro srnčí zVěř,

Hlasování o souhlasu s příspévkem 2.000 Kč
Mysliveckému sdružení zlatník na nákup
antíparaziíálního léčiva pro srnčí zvéř.

11 pro
0 proti
0 se zdňél

9. TJ sokol - lníormace
o zasněžování
lyžařského ařeálu,

obec půjčila TJ sokol 1 mil na projekt zasněžování,
píoto je TJ sokol povinný pravidelně informovat o stavu
píoiektu,

. M.Žanta přednesl prezentaci o tom, co se
v areálu udělalo, a je potřeba udélat

. ČEz projektuje přivedení VN k Vleku, Souhlasy
s majitelj pozemků jsou Vyřešeny.

. pracuje se na píojektu pro stavebni povolenl
Proiektant p, Gaizler {proiektoval Vodovod
Lhotka),

. spouští se projekt'Kup si aspoň métr trubky",
Vedení Vody na kopec 500 m, 1 m \,ysokotlaké
hubky stojí 700 Kč, tj, 350tis. Kč.

í0. zpráva o proiekiech VÝstavba vodovodu Lhotka:
. stavebnipovolenívydáno
. podána žádost o finanční příspěvek

Libereckého KrEe z Fondu ochrany vod.
RozhodnLrtío přiděléní příspěvku bude známo
po červnovém zasedáni Krajského
zastupitelstva (6 6) z důvodu finančnich limitů
tohoto Fondu bude muset být projekt rozdělen
na 2 etapy na rcky 2013 a 2014

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

. vypsáno výběrové řízení na dodavatélé, termin
pro podání nabídekje 29. 5. 2013 do 14,00
hod,, kdy se budou otevirat obálky.

. Realizace píojektu letos v létě,

Výměna střešní kMinv na RD A, staška
. Byla nám přiznána dotace z lvlinisterstva kultury

ve V,ýši 250tis, Kč pro rok 20í3, o dalši
požádáme na rok 20í4.

. Čekame ne oodo§ smlouw o dotiacl



Výzbroi pío JPo lll/1
. obec požádala o dotaci na dva projekty:

dovybaven í jednotky (cca 40tis. Kč),
úprava cisterny (cca 260tis- Kč),

Minisierstvo pro místní rczvoi
. podána žádost o dotaci na dětské hřiště

v areálu školy (15. 2, 2013),
Rozpočet projektu 26ítis, Kč,

. ill\4R rozhodlo nepňdělit na náš píojekt dotaci,

. Dalši \.ýzva bude v únoru 2014,

Doolněn í dětského hřiště v areálu vpN
. podána žádost o dotaci na Doplněn í dětského

hřiště v areáIu vpN o sestavu se skluzavkou,
. Dotačnifond LK, Píogram resortu

hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektŮ a rozvoje venkova,
Podprogram 2,1 Program obnovy venkova, 1.
výzva.

. Rozhodnutío (ne)přidělení bude známo po
zasedáni rady LK dne 6,6.2013.

12. Různé Kultura
. V úteni 30, 4, byl Lampiónový průVod a páleni

čarodějnic V areálu VPN.
. Dne 25. 5, od 18,00 hod, bude divadlo ve Lhotce

'Včera se mizdálo", Vstupné dobrovolné.
. Dne 15 6, bude v sokolovně koncert kapely

Městská. Hrají irskou hudbu.

sDort
. pozvánka ze staných křečan na fotbalový turnaj

na velkém hřištidne 8. 6- 2013.staré Křečany
by Sokol pozval na náš poutbvý turnaj Mundial,

,l3. Diskuze Garsonkv V č,D, '1 96
zkoulaudováno, obě dVě garsonkyjsou již obsazeny

Bíioádníci na obci
V současnosti má obecjednoho brigádníka na sekáni
háVy, Plánuje Využít Ve spolupíácis Uřadem práce
nezaměstnané pro veřejně prospěšné práce,

Technické službv obcé
Zaměstnancům bude pořízena GPs pro jejich lepší
kontrolu

veřeiné osvětlení
Nesvítí lampa na křižovatcé u Nigrinových a u
provozovny zámeČnictvÍ J.Valtra,

Mvtí oken v sokolovně
Ženy TJ soko| umyjí okna V sokolovně V sobotu B, 6
2013 (kíomě Velkých V tělocvičně)



14. Usneseni ze 4.
zasedání
zastupitelstva obcé
zé dné 20, 5. 2013,
konaného
v zasedací
místnosti oú.

schvaluje sé:
35, Usnášení schopnost zastupitelstva.
36, Zapisovatelé, ověřovatelé, sčitatel, progíam,
37, Píode] p,p,č. 1043/3 k,ú, Zlatá olešnce -

Navarovská za cenu 60,- Kč / 1 m,
38, Komise výběrového řízení na dodavatéle p.ojektu

zatepleni objektu s Výměnou zd.oje tepla V ZŠ a MŠ
Zlatá olešnice Ve složení Jiří Óerný, Mgí Jana
Ducháčková, Zbyněk Holina,

3s Uzavřenj závěrečného účtu s Výhradou spolu se
zprávou o výsledcích hospodařeni za rok 2012,
Aktiva 56 383 519,75 Kč a pasivy 56.383 519,75 Kč
Příspěvek2,000 Kč Mysliveckému sdružení Zlatník
na nákup antiparazitálního léčiva pro srnčí zVěř,

40
41

Néschvaluié sé:

10 píó
10 pro

10 pro

9 pío,
zdňel

11 pro
11 pro

11 pro

1 se

í5. závéí staíosta obce poděkovalVšem za účast a Vé 21,25 hod,
ukončil veřeiné zasedání zastupitelstva,

ťr,.,r* |,řáa1l1, Cz
Hana vedralová


