
Zasedání bylo zahájeno v 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zlaté Olešnici
starostou p. Jiřím Černým. Přítomno bylo 9 zastupitelů, 2 byli omluveni (Kristina Beneš-Crowel, Milan
Žanta).

Proqram:

1. Zaháleni.
2. Schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů.
3. Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice k 31. 3. 2013.
4. 1.Změna rozpočtu obceZlatá Olešnice k 30.4. 2013.

5. Zadání Územního plánu Zlatá Olešnice.
6. Žadost o prodej pozemku p. p ě 104313 k. ú. Zlatá Olešnice Navarovská.
7. TJ Sokol - lnformace o zasněžování lyžařského areálu.
8. Žadost TJ Sokol o odložení splátkového kalendáře o 1 rok.

9. Delegace starosty obce J. Černého na výroční valnou hromadu SVS konanou 13. 6. 2013
v Teplicích.

10. Zpráva o projektech:
a. Výstavba vodovodu Lhotka.
b. Rekonstrukce budovy školy.
c. Oprava střechy A. Stašek.
d. JPO llll1-Zlatá Olešnice.

11. Různé:
a) Kultura,
b) Sport.

12. Diskuze.
í3. Usnesení.
14. Závěr.

8od NázeÝ bodu 
,

1. Zahájeni Jednání Zastupitelstva 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.
Přivítalzastupitele, úěetní obce Šárku Holinovou a
Michala Štima z MÚ Tanvald - územní plánování,
územně analytické podklady.

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

2. Schválení programu,
jmenování
zapisovateIe a
ověřovatelů.

Zapisovatelem byla určena:
Mgr. Jana Ducháčková, Hana Vedralová.
OÚěřovatelé zápisu: Jaroslav Martinec, Hana Žantová.
Sčitatel: Miroslav Nosek

Hlasován í o jmenova ných zapisovatelích, ově řovatelích
zápisu a sčitateli.

8 pro
0 proti
1 se zdžel



Doplňující body k programu:
10. Schválení účetní závěrky obce k 31. 12.2012.
1 1. Schválení účetní závérky ZŠ a MŠ k 3'l. 12. 2012.

Hlasování o programu a doplňujících bodech programu.
9 pro
0 proti
0 se zdžel

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

Cást výdajová celkem 2 160 649,05 Kč.
Čast prilmová celkem 6 879 098,70 Kč
(část příjmová 2 720 783,1 1 Kč;

zůstatek na BÚ k31.12.2012byl4158315,59 Kč.

Zůstatek na BÚ k 31.3. 20í3 byl4 640 900,01 Kč.
Zůstatek na sociálním fondu k 31, 3.2013 byl

77 649,64 Ké.
Celkem finanění hotovost k 31 . 12. 2012 byla
4 718 549,65 Kč.

Hlasování o souhlasu s rozborem hospodaření obce
Zlatá Olešnice k 31. 3. 2013.

9 pro
0 proti
0 se zdžel

4. 1. Změna rozpočtu
obce Zlatá OIešnice
k 30.4. 20í3.

Rozpočet k 31. 3, 2013byl7.184.800,00 Kč.
Navýšení části příjmové o 81.900,00 Kč. Cást příjmová
celkem 7.266.700,00 Kč.
Navýšení části výdajové o 81.9oo,00 Kč. Část výdajová
celkem 7.266.700,00 Kó.
Navýšení zapříčiněno dotací na volbu prezidenta.

Hlasování o souhlasu s 1. změnou rozpočtu obce Zatá
Olešnice k 30. 4. 2013.

9 pro
0 proti
0 se zdžel

5. zadání uzemního
plánu Zlatá Olešnice.

M. Štim shrnul informace důležité pro zastupitele. Návrh
zadání byl oznámen a zaslán dotčeným orgánům.
U. Štim v zákonem stanovených lhůtách přijímal
připomínky a oznámení. Nejzásadnější byla připomínka
CHKO Jizerské hory, která nechce, aby se zahušťovala
rozptýlená zástavba. Postoupitelné připomínky budou
předány architektovi p. ŠtcpanXovi, ktený bude
vypracovávat územní plán.
Občané by měli sledovat web obce (horní lišta: záložka
Dokumenty / Nový územní plán), a vývěsky, aby měli
aktuální informace a mohli do tvorby plánu vstoupit.

Hlasování o schválení Zadání územního plánu obce
zatá olešnice.

9 pro
0 proti
0 se zdžel

6. Zádost o prodej
pozemku p. p.č.
í043/3 k.ú.Zlatá
O!ešnice
Navarovská.

Na obec byla doručena žádost o prodej obecního
pozemku p. p. č. 104313 k.ú, ZlatáOlešnice Navarovská
o výměře cca 12O m'. Žadatel plánuje na sousedící
vlastní parcele postavit dům k trvalému bydlení a
vybudovat přístupovou cestu.

Hlasování o vydání záměru na prodejparcely p,p.č.
1043/3 k.ú, Zatá Olešnice Navarovská.

9 pro
0 proti
0 se zdžel

7- TJ Soko!- lnformace
o zasněžování
lyžařského areá!u.

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

. ČEz- probíhá příprava projektu nové
trafostanice wsokého naoětí, realizace 2013.



ČEZ našelschůdnou variantu pro všechny
majitele dotčených pozemků, čekáme jen na
vyjádření Krajské správy kvůli průtlaku pod
silnicí.
Pracuje se na projektu pro stavební povolení.
Projektant p, Gajzler (projektoval vodovod
Lhotka).
Odevzdáno daňové přiznání za rok2012 (TJ
Sokol i SkiAreál Zlatá Olešnice, s.r.o.).
Společnost s r.o. je podle plánu ve ztrátě. Hlavní
účetní kniha společnostije zveřejněna na webu
areálu.
Do25.4. bude podáno přiznáník DPH,
očekáváme opět vratku ve výši desítek tisíc.
Zbývá zaplatit Tz4. splátky leasingu rolby (30tis.)
a 1 57tis. poslední splátka za zasnéžovaci
systém. Pokryje dar od fy ČEPS a vratka DPH.
Zbyde asi 50tis. Kč. Potvrzen ještě dar í 00tis.
Kč na podzim.
Žádost naty ČEZ, fond Rozvoj regionů o
finanční dar 0,5 mil. Kč byla zamítnuta.
Bude oslovena fy RWE, fond Energie českého
lyžování s žádostí o finanční dar.
Podána žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého
kraje, Programu resortu zdravotnictví,
tělovýchovy a sportu, Podprogramu 3.4 Údžba,
provoz a nájem sportovních zařízení na
elektrickou energii. Eventuální částka dotace by
byla 105tis. Kč (70 o/o).

Spouští se projekt ,,Kup si aspoň metr trubky".
Vedenívody na kopec 500 m, 1 m vysokotlaké
trubky stojí700 Kč, tj. 350tis. Kč.
Članer v Jabloneckém deníku o lyžařském
areálu vyšel v sobotu 13. 4.2013. Je ke stažení
v Aktualitách na webu obce nebo na webu
areálu.

8. Zádost TJ Sokol o
odložení splátkového
kalendáře o 1 rok.

Lyžařský areál bylv provozu í8 dní, tžba sotva pokryla
náklady. Z toho důvodu byla OtJ doručena žádost TJ
Sokol Zlatá Olešnice o odložení splátkového kalendáře
o 1 rok.
V případě schválení bude připraven dodatek ke smlouvě
o půjčce a upraven rozpoětový výhled obce.

Hlasování o odložení splátkového kalendáře TJ Sokol
ZlatáOlešniceol rok.

8 pro
0 proti
1 se zdžel

9. Delegace starosty
obce J. Cerného na
výroční valnou
hromadu svs
konanou 13.6.20í3
v Teplicích.

Je nutností, aby zastupitelstvo přijalo usnesenío
delegovánístarosty obce na valnou hromadu SVS. Bez
usnesení zastupitelstva by se starosta nemohl zúčastnit
a nemohl by hlasovat.

Hlasování o delegování starosty Jiřího Černého na
výroční valnou hromadu SVS konanou 13. 6. 2013
v Teplicích.

9 pro
0 proti
0 se zdžel

í0. schválení účetní
závérky obce Zlatá
Olešnice k31.12.

Podle nového nařízení musízastupitelstvo vedle rozboru
hospodaření na konci roku schvalovat účetní závěrku
obce.



20,12. Zastupitelstvo obce se tedy v souladu s § 84 odst. 2)
písm. b) zákona 12812000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších před pisů, rozhod lo schválit úěetn í závěrku
obcezlatá olešnice.

Hlasování o schválení účetní závěrky obce Zatá
Olešnice k 31. 12. 2012.

9 pro
0 proti
0 se zdňel

11. schválení účetní
závérky ZŠ a MŠ
k31.12.2012.

Podle nového nařízení musí zastupitelstvo vedle rozboru
hospodaření ZŠ a MŠ na konci roku schvalovat ijejí
účetní závěrku.

Zastupitelstvo obce se tedy v souladu s § 84 odst, 2)
písm. b) zákona 12812000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, rozhodlo schválit úěetní závérku
Zš a Mš Zlatá olešnice.

Hlasování o schválení účetní závěrky ZŠ a UtŠ Zata
Olešnice k 31. 12. 2012.

9 pro
0 proti
0 se zdňel

12. Zpráva o projektech VÝstavba vodovodu Lhotka:
. Žádost o dotaci zMZe podána.

Výsledek měl být znám v 1. čfurtletí 2013, ale
zatim žádné vyjádření nemáme.

o podána žádost o stavební povolení.
. podána žádost o finančnípříspěvek

Libereckého Krďle z Fondu ochrany vod.
Rozhodnutío přidělení příspěvku bude známo
po ěervnovém zasedání krajského
zastupitelstva, Z důvodu finanční limitů tohoto
Fondu bude muset být pro.;ekt rozdělen na 2
etapy na roky 2013 a2014.

Rekonstrukce budow ZŠ a MŠ:
. Hodnotící komise Ministerstva životního

prostředí vydala rozhodnutí o přidělení dotace
90 % uznatelných nákladů projektu tj.4.885.198
Kě.

o projektová dokumentace odeslána na státní
Fond ŽP k posouzenísprávnosti. Po kontrole se
může vypsat výběrové řízeni na dodavatele.

o Výsledek výběrového řízení by měl být znám na
konci května.

. Realizace projektu letos v létě.

Výměna střešní krytinv na RD A. Staška
o krytina v havarijním stavu, podle posudku

z Národního památkového ústavu ji musíme
vyměnit. Zároveň nestarání se o kulturní
památku je protizákonné a hrozí pokuta.

. Rozpočet projektu 845tis. Kč vč. DPH.
o původnížádost o dotaciz Fondu kulturního

dědictví Libereckého kraje je bezpředmětná,
protože bylzrušen a nahrazen Podprogramem
7.1l Záchrana a obnova památek v LK. Žádost
musíme podat znovu, termín je22. 4. nebo
v červenci.

o 31 , 1.2013 byl na Ministerstvo kultury podán
Návrh na zařazeni akce obnovy nemovité
kulturní památky do Havariiního proqramu. Byla



nám přiznána dotace ve výši max. 250tis. Kě pro
rok 2013. O dalšípožádáme narok2014.

VÝzbroi pro JPO lll/,1
o V roce 2013 bude obec opět žádato dotaci na

výzbroj, Starosta ve spolupráci s D.Kořínkem a
J,Martincem připravili seznam.

. podají se dva projekty:
dovybavení jednotky (cca 45tis. Kě),
úprava cisterny (cca 120tis. Kč).

o Třetí projekt na stavební úpravy hasičské garáže
letos podávat nebudeme.

Ministersfuo pro místní rozvoj
. podána žádost o dotaci na dětské hřiště

v areálu školy (15. 2.2013).
Rozpoóet projektu 261tis. Kč.

. Rozhodnutío přidělení dotace bude do konce
dubna.

Doplnění dětského hřiště v areálu vpN
o Podáme žádost o dotaci na doplnění dětského

hřiště v areálu vpN o sestavu se skluzavkou. Již
vloni byla nepřítomnost skluzavky někteqými
maminkami připom ínkována.

o Dotačnífond LK, Program resortu
hospodářského a regionáln ího rozvoje,
evropských projektů a rozvoje venkova,
Podprogram 2.1 Program obnovy venkova, 1.

výzva. Termín podánído 30.4.
. Rozpočet projektu max. 85tis. Kč, min. dotace

LK může být 25tis., o výši dotace na konkrétní
projekt rozhoduje LK. Max. spoluúčast obce na
projektu je 60tis. Kč.

Hlasování o schválení podání žádosti na projekt
Doplnění dětského hřiště v areálu koupaliště a max.
spoluúčast obce 60tis. Kč.

9 pro
0 proti
0 se zdžel

í3. Různé Kultura
o V sobotu 23. 3. 2013 byl Maškarní bál

v sokolovně.
o V sobotu 30. 3. 2013 byly Kančí hody v KD

Lhotka.
. V pátek 5. 4. 2013 divadlo ve Lhotce. Starosta

poděkoval H. Vedralové a rodině Šourkových za
organizaci.

o V útený 30. 4,2013 pořádá TJ Sokol Z0.0l.
Lampiónový průvod a pálení čarodějnic v areálu
VPN od 19,00 hod,

o Dne 15.6, bude v Sokovně koncert kapely
Městská. Hrají irskou hudbu.

. Dne 25.5. bude další divadlo ve Lhotce.

Byl volejbalový turnaj 13. 4,2013 v Sokolovně,
s mezinárodní účastí. Večer diskotéka, po celý
den vepřové hody.

Sport
a



zoráva z. sourka o těžbě dřeva v obecních lesích
Návrh dotěžit parcelu 7811k.ú. Zlatá Olešnice
Navarovská a parcelu 78/3 k.ú. Zlatá Olešnice
Navarovská kvůli častým polomům. Jedná se zhruba o
20 smrků. Návrh prodat parcelu 7811 k. ú. Zlatá Olešnice
Navarovská vlastníkům přilehlých domků.

Hlasování o souhlasu s dotěžením parcel p.p.č. 78/1 a
78R k.ú. Zatá Olešnice Navarovská.

Žádost o možnost prodeje občerstvení v areálu VPN
JiříČerný ml. si podal na Obec žádost o možnost
provozovat občerstvenív areálu VPN za stejných
podmínek jako vloni tj. 2.000,00 Kč nájem +

spotřebovaná elektřina.

Hlasování o souhlasu s provozováním občerstvení
v areálu VPN Jiřím Černým ml. za stejných podmínek
jako v roce 2012.

úklid a oprava silnic
Dnes 22. 4. zaéalo čištění krajnic ze strany Správy silnic
LK, dokoněeno bude ve středu 24. 4.
SDH Zlatá Olešnice zajistídočištění silnic v následujícím
víkendu,
Oprava komunikací je v plánu na květen, červen.
V jednání je prokáceníjasanové aleje ze Zlaté Olešnice
do stanového.

9 pro
0 proti
0 se zdžel

8 pro
0 proti
1 se zdžel

14. Diskuze Garsonky v č.p. 196
Ve čtvrtek 25. 4. proběhne kolaudace, Obě dvě
garsonky jsou již předběžně obsazeny.

Skládka na příjezdu od Sklenařic
Upravit plot, rozhrnout hlínu, prořezat.

Dětské hřiště
l nstalovat zazimov ané hou pačky.

vvpouštěn í fekál u do kanal izace lueJg lkélT m no;z§tvi
SČVAK upozornil obec, že se již 3x stalo, že někdo
vypustilfekál do kanalizace. Toto velké množství
zlikviduje čistící bakterie v čističce a jejich kultura se
musí znovu obnovit a po určitou dobu pak teče z čističky
nevyčištěná voda.
Projít kanalizaci a zkontrolovat poklopy.
Občané, pokud kohokoliv uvidí, nechť upozorní OÚ.

obecní rozhlas
Stávajícífunguje špatně, proto se nevyužívá. Jsme
v očekávánídotace na nový systém v rámci projektu
Mikroregionu Tanvaldsko.

Tekoucí voda v zatáčce v BorovÝm pod hřbitovem
Zjistit příčinu, pokusit se ji vyřešit technickými službami
obce, pokud to nepůjde, upozornit SSLK.

Hřbitov
Namazat vualící dveře a branku.
Opravit hrob nad p. Noskem.



í5. z3.
zasedání
zastupitelstva obce
ze dne 22.4,2013,
konaného
v zasedací
místnostioú.

Schvaluje se:
21. Usnášení schopnost zastupitelstva.
22. Zapisovatelé, ověřovatelé, sčitatel,
23. Program a doplňujícíbody programu.
24. Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice

k 31. 3.2013.
25. 1. zména rozpočtu obce Zlatá Olešnice

k 30. 4. 2013.
26. Zadáni územního plánu obce Zlatá Olešnice.
27.Yydáni záměru na prodej parcely p.p.č, 1043/3

k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská.
28. Odložení splátkového kalendáře TJ Sokol

ZlatáOlešniceol rok.
29. Delegování starosty Jiřího Černého nar. 7. 5. 1984

na výročnívalnou hromadu SVS konanou 13. 6.
2013 v Teplicích.

30. V souladu s § 84 odst. 2) písm. b) zákona 12812000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní
závérka obce Zlatá Olešnice k 31, 12. 2012.

31. V souladu s § 84 odst. 2) písm. b) zákona 12812000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní
závérka ZŠ a MŠ Zlatá olešnice k 3,t . 12,2012.

32. Podání žádosti na projekt Doplnění dětského hřiště
v areálu koupaliště a max, spoluúěast obce
60tis. Kč.

33. Dotěžení parcel p,p.č. 7811 a 78/3 k.ú.
zlatá olešnice Navarovská.

34. Provozování oběerstvenív areálu VPN
Jiřím Černým ml. za stejných podmínek jako
v roce2O12.

Neschvaluje se:

í6. Závér Starosta obce poděkoval všem za účast ave21,10 hod.
ukončil veřeiné zasedání zastupitelstva.

Starosta

t/
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,","/";;;;; Hana Žantová


