ls

z í. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice, které se konalo dne
27,1.2a14 od í8,00 hodin v zasedací místnosti Obecního riřadu Zlatá Olešnice.

Zasedání bylo zahájeno v 18,05 hodin v zasedací místnostiObecního úřadu ve Zlaté Olešnici
starostou p. Jiřím Černým. Přítomno bylo 9 zastupitelů,2 byliomluveni(Milan Žanta, Jaroslav
Martinec).
Proqram:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Zahálení.
Schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů.
Žádost o odkoupení vlastnického podílu obce Zlatá Olešnice na p.p.č. 84212,217 a226
v k. ú. Zlatá Olešnice Navarovská.
PůjčkaMikroregionu Tanvaldska na předfinancování projektů:
Místa s tradicí azimní turistická nabídka.
Návrh na sníženípočtu zastupitelů obce ve volebním období 2014 -2018.
Zpráva o projektech:
a. Rekonstrukce č.p. 196 (budova Pošty).
b. 2. etapa výměny střešní krytiny RD A, Staška.
c. 2. etapa qýstavby vodovodu Lhotka,
Různé:

a.
b.

Kultura

Sport
8, Diskuze.
9. Usnesení.
10. Závěr.

Bod
1.

Název bodu
oroorámu

Zahtjeni

Text
Jednání Zastupitelstva obce uvedl starosta p. Jiří Cerný
podle zákona o obcích č. 128l20a0 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.

2.

Schválení programu,
jmenování
zapisovatele a
ověřovatelů.

Zapisovatelem byla urěena:
Mgr. Jana Ducháčková, Mgr. Marcela Kubíková.
Ověřovatelé zápisu: Zbyněk Holina, lva Josífková.
Sčitatel: Hana Žantová.

Hlasování

pro
proti
0 se zdňel
9
0

Doplňujícíbod programu:

3) Usnesenízastupitelstva obce Zlatá Olešnice schválit

rozpočtové opatření.

Oprava programu:
5) Slovo ,,půjčka"se opravuje na ,,zápůjčka".Důvodem je
názvosloví v novém občanskémzákoníku,
4) Doplňuje se o p.p.č. 199 a opravuje se g-p-ě.84212 na
846l2Hlasování o programu, jmenovaných zapisovatelích,
ověřovatelích záoisu. sčitateli.

9 pro
0

proti

0 se

zdňel

3.

Usnesení
zastupitelstva obce
zlatá olešnice
schválit rozpočtové
opatření.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovéopatření k 31.
12.2013 dle přílohy, zastupitelstvo obce schvaluje
navýšenívýdajů o 2.481.200 Kč, schvaluje schodek
rozpočtu ve výši 2,48'1.200 Kč a schvaluje úhradu
schodku hospodaření za rok2013 z přebytku z minulých
let.

Tímto byl rozpoěet obce za rok 2013 vyrovnaný.
Hlasování o souhlasu s rozpočtovým opatřením dle
přílohy, navýšením výdajů o 2.481.200 Kč, schodkem
rozpočtu ve výši 2.481.200 Kč a úhradou schodku
hospadaření za rok 2013 z přebytku z minulých let.
4.

Zádost o odkoupení
vlastnického podíIu
obce zlatá olešnice
na p.p.č.84612,217,

199 a226v k.ú.Zlatá
Olešnice
Navarovská.

pro
proti
0 se zdžel
9
0

Na Obec přišla žádost občana ZS o odkoupení
vlastnického podílu Obce na pozemcích p.p.č.84612,
217, 199 a226 v k. ú. Zlaá Olešnice Navarovská.
Odhadní c.ena2t9 podílu obce (1.665,11 m2; byla
stanovena znaleckým posudkem na 30.020,40 Kč.
Prodejní cena by měla.být 60,- Kď m'za ostatní
pozemky a 300,- Kělm'za stavební pozemky.
Očekávaný celkov,ý př'tjem z prodeje vlastnického podílu
Obce by měl být 137.123,- Kč.
Hlasování o souhlasu s vydáním záměru na prodej 2/9
vlastnického podílu obce na p.p.č. 8462, 217, 199 a 226
v k. ú. Zatá Olešnice Navarcvská.

5.

Zápůjčka
Mikroregionu
Tanvaldska na
předfinancování
projektů:
Místa s tradicí a
zimní turistická
nabídka.

Zápť4ěka
projektů:

M

i

kroreg ion u Ta nva ldska na předf

i

n

ancová

n

pro
proti
0 se zdžel
9
0

í

Místa s tradicí - zápůjčkaMikroregionu 20.389,18 Kč,
podílobce na financování 3.598,09 Kč. Projekt pro
Mikroregion je celkem v hodnotě 1 .,t í 0.000,- Kč.
Výstupem budou: textově zpracované podklady ke
kulturnímu dědicfuíregionu, překlady do Pj, Aj, Nj
(použijíse i na web), vícejazyčnépropagačnímateriály
(Pj, Aj, Nj), naučná stezka, všeobecná propagace,
marketing, prezentace regionálních výrobců, Vznik

stezkydo6/2015,

Zimní turistická nabídka - zápůjčkacelkem 4,612,- Ké,
podíl obce na financování 813,95 Kč. Projekt pro
Mikroregion je celkem v hodnotě 251.100,- Kč.
Výstupem projektu bude hlavně vydání a distribuce
zimní lyžařskémapy, úprava webů (+ doplnění
překladů) a běžecký lyžařský přejezd z Harrachova do
Jakuszyc. Termín přejezdu ještě není vyjednán, čeká se,
až v Jakuszycích skončíMS a budejasno ve volných
termínech pro prostor k ukončenípřejezdu.
Hlasování o souhlasu s předfinancováním projektů Místa
s tradicí ve uýši 23.987,a9 Kč a Zmní tuistická nabídka
ve výši 5.425,95 Kč.

6.

Návrh na snížení
počtu zastupite!ů
obce ve volebním
období 2014 -2018.

Starosta s místostarostkou podali zastupitelstvu návrh
na sníženípočtu zastupitelů obce ve volebním období
2014 - 2018 o 2 zastupitele. Obec by tak měla 9
zastupitelů na 492 obyvatel.
Např. Plavy (1.087 obyv./ 11zast.), Kořenov (1.000
obw./ 9 zast.), Džkov (58,1 obw./ 9 zast.), Lučanv

pro
proti
2 se zdňel
6

1

(1.742 obyv./ 13 zast.), Vysoké (1.302 obyv./ 9 zast.),

Albrechtice (340 obyv./ 7 zast-), Jiřetín p. B. (628 obyv. /
7 zast.). Zastupitelstvo obce požadovalo odložit
hlasování na příštízasedání zastupitelstva.
Hlasování o odloženíhlasování o sníženípočtu
zastupitelů obce pro volební období 2014-2018 na příští
zastupitelstvo.
7.

Zpráva o proiektech

Rekonstrukce č.p. 196 (budova Poštv).
Byla podána žádost o dotaci.
V projektu je počítáno zateplení, střecha,

.
o

výměna oken.

2. etapa výměnv střešní kMiny RD A. Staška.
Ministerstvo kultury vypsalo v Havarijním
programu dalšífinance.
Žádost o dotaci na opravu 2. poloviny střechy
byla v lednu podána.

o
.

2. etapa výstavbvvodovodu Lhotka.

.

Žádosto dotaci bude podána v únoru.

ski Areál zlatá olešnice
o Připojení k elektřině proběhlo 20. 12.2013.
. systém technického zasněžování je hotový a
funkění. Pro zasněžování sprchamije potřeba
alespoň -5 "C, ideálně nízká vlhkost vzduchu a
studená voda,

HřištěuZŠaMŠ

.
.

Žádost na Nadaci ČEZOranžovéhřiště byla
podána v lednu.
Žádost na MMR bude podána v únoru. Jednak
na hřiště (herní prvky) tak sportoviště pro
školáky.

8.

Různé

Kultura

Sport

1.2. Sokolslcý ples, Lhotka
15. 2. Hasičský ples, Zl. Olešnice
16. 2. Hasičský dětský karneval, Zl. Olešnice
25. 2. Beseda seniorů s Policií ČR, Úooli, t+n.
8. 3. Divadlo Bozkov, Slaměný klobouk,
Zl. Olešnice sokolovna, od 17 hod.
22. 3. Sokolský maškarníbál, Zl. Olešnice
í2.4. Diskotéka, Zl. Olešnice
12. 4, Yol{balový tumaj, Zl. Olešnice
1. 3. Lyžařské závody, pořádá TJ Sokol

Středokluky, republikotlý přebor (pořádán í
pouze za příznivých sněhot4ých podmínek).
Hasiěské lyžařské závody, pravděpodobně 9. 3.,
pořadatel SDH Zl. Olešnice(pořádání pouze za
příznivých sněhových podmínek).

pro
proti
2 se zdňel
6

1

Žádost sDH zl, olešnice o oříspěvek
Na zakoupení tomboly na hasičský dětský
karnevalve výši 3,000 Kč,

.

Hlasování o souhlasu s příspévkem 3.000 Kč pío sDH
olešnice na dětský karneval

zl

územníplán

.

pro
proti
0 se zdžel
9

0

By| Vydán návrh územníhoplánu, kteni,byl

vyvěšen, občanémohlidáVat připomínky do
1,2014, Veřejné píojednávání UP bude

3,

pravděpodobně v červnu,

Žádost o poskvtnutí přistupu k pozemku č,p,p, 725
Žádost obcanů lč a Jp o věcné břemeno
přístupu - příjezdové cesty k nemovitosti č, 4
(hospodářská budova) a k budoucí odkoupené
části pozemku č,p,p. 725 z obecní komunikace
a přés obecní pozémek č,p,p, 725 (část, která
zůstanéV majetku obce),

.

Hlasování o schválení věcného břemene přístupu
k nemovítosti č. 4 přes č.p-p. 725 v k.ú. Zatá olešnice
9,

Diskuzé

promítáníJeden svět ve stanovém
Promítaly se dva filmy z festivalu Jeden svét (Na sever
od slunce, Ríkejte mi Kuču), účastbyla 27 osob.
Promítanifllmů bude pokračovat, další bude zhruba
v horizontu 2 měsíců,
obchod u údolí
Prostory bude mít nový nájemce, prodávat by v něm
měla nadále piŠolcová. obchod by mělfungovatjako
samoobsluha, Bude otevřen po 10, únoru,
pláce obecnich Dracovniků veřeinÝch Drac
V posledním měsícidošlo k Vysbíráníodpadků podél
cest a v lese, úklidu V sokolovně a v kuchyni sokolovny,

úklid na hřbitově, prořezáVání náIetů kolem cest, úklidu

V

RD A, staška,

Návíh besedv občanůs orávníkv
ooravit nesvitici |ampv v obci

9
0

0

pro

protj

se

zdžel

í0.

usnesení z í.
zasedání
zastupitelstva obce
ze dne 27.1.2014,
konaného
v zasedací
místnosti oú.

Schvaluje se:
0,1, Usnášení schopnost zastupitelsfua.

9

pro

02. Zapisovatelé, ověřovatelé, sěitatel, program.

9

pro

9

pro

03. Rozpočtovéopatření k31.12.20,13 dle přílohy,
navýšenívýdajů
o2.481,200 Kč, schodek rozpočtu ve výši
2.481.2O0 Kč a úhrada schodku hospodaření
zarok2013 z přebytku z minulých let.
04. Vydání záměru na prodej 2/9 vlastnického podílu
obce na p.p.č. &46/2,2'l7, 199 a226 v k. ú.

9 pro

05. Předfinancování projektů Místa s tradicí ve qýši
23.987,09 Kč a Zimní turistická nabídka ve v,ýši
5.425,95 Kč.

pro
proti
2 se zdňel

06, Odložení hlasovánío sníženípočtu zastupitelů obce
pro volební období 2014-2018 na příští
zastupitelstvo.

pro
proti
2 se zdňel

07. Příspěvek 3.000 Kč pro SDH Zl. Olešnice
na dětský karneval.

9

08. Věcné břemene přístupu k nemovitostič.4 přes
č.p,p. 725 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská.

9 pro

zlatá olešnice Navarovská.

6

1

6

1

pro

Neschvaluje se:
11.

Závér

Starosta obce poděkoval všem za účasta ve 20,20 hod.
ukončil veřeiné zasedání zastupitelstva.

Starosta
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Zbyněk Holiňa

lva Josífková
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