
ze 3. véřeiného zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olďnice, které se konalo dne
A.3.2O'l4 od í9.00 hodin v zasedaei místnosti Obecního úfudu Zlatá Olešnice.

Zasedání bylo zahájeno v 19,02 hodin v zasedací místnostiObecního úřadu ve Zlaté Olešnici
starostou p. Jiřím Černým. Přítomno bylo 9 zastupitelů, 2 byliomluveni (lva Josífková, Milan Žanta).

Program:

1. Zahájeni.
2. Schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů.
3. Prodej pozemků pod silnicemi lll. třídy p.p.ě 801/1, p.p,č. 801/36 a p.p.č. 801l40

v k.ti.,Stanový. .:!
4. Prodej částíobecního pozemku p.p.č. 1008/1 k.ú.Zlatá Olešnice Semilská.
5. Kampaň Hodina Zemé2a14. l,.L.. .\

7. Zpráva o projektech:
a. 2. etapa výměny střešní krytiny RD A. Staška.
b. 2. etapa výstavby vodovodu Lhotka.
c, Dětské a sportovní hřiště u ZŠ a MŠ.
d. Svážíme bioodpad z obce Zlatá Olešnice.

8. Různé:
a. Kultura
b. Sport

9, Diskuze.
,t0, Usnesení.
11. Závér.

Bod Název bodu
Dřodramu

Text Hlasováni

1. Zahá|enl 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 h/asů usnášeníschopné.
9 pro
0 proti
0 se zdňel

2. Schváleni programu,
jmenování
zapisovatele a
ověřovatelú.

Zapisovatelem byla určena:
Mgr. Jana Ducháěková, Jaroslav Martinec
Ověřovatelé zápisu: K. Beneš-Crowell, H. Žantová
Sčitatel: Zbyněk Holina

Hlasován í o program u, jme novaných zapisovatelích,
ověřovatelích zápisu, sčitateli.

9 pro
0 proti
0 se zdňel

3. Prodej pozemků pod
silnicemi lll. třídy
p.p.č 801/1, p.p.č.
80í136 a p.p.č.80í/40
v k.ú. Stanový.

KSSLK zaslala na Obec žádost o odkoupení pozemků
pod silnicemi lll. třídy v katastrálním územíStanový.
Jedná se celkem o tři pozemky ve vlastnictvíObce,
které jsou pod krajskými silnicemi. KSSLK se snaží
sjednotit vlastnictví pozemků a staveb _silnic. Výměr Min.
financí uvádí výkupní cenu 40,- Kč / m2, Celkem se
iedná o 26 118 m'. Prodeiní cena celkem činí



1044720,Q0 Kč. Náklady na realizacipřevodu hradí LK.
K vydanému záměru na prodej se nikdo nevyjádřil.

Hlasování o souhlasu s prodejem p.p.č 801/1, p.p.č,
801/36 a p.p.č. 801/40 v k.ťt. Stanový za prodejní cenu
40,- Kč / m'.

9 pro
0 proti
0 se zdžel

4. Prodei
obecního pozemku
p.p.č.í008/1 k.ú.
zlatá olešnice
Semilská.

Zádost o odkoupení části pozemku p.p,č. 1008/1 v k. ú.
Zlatá Olešnice Semilská podala občanka MK, která má
zájem o část obecního pozemku sousedícís parcelou
1OO7t2, které je majitelkou. Část parcely 1008/1
dlouhodobě v-dobrě víře užívá. Zájemje o cca 80 m2.

Druhou žádost o odkoupeníjiné části pozemku p.p.č.
1008/1 v k. ú. Zlatá Olešnice Semilská podaliobčané
DU a MU, kteří mají zďlem o část obecního pozemku j
sousedící s parcelou 100812. Z$emje o cca 80 m'. : ,'

Hlasování o prodejičástí pozemXu p,p.§, 1008/1 v k, ú. " .

Zlatá Olešnice Semilská za 60; Kč / m'.
9 pro

,0 proti
0 se zdňel

5. Kampaň Hodina
Zemé2O14.

Celosvětový happening poosmé propojuje obce, firmy a
jedince, kteným není lhostejný stav životního prostředí a
klimatu na planetě. Zapojení do akce formou zhasnutí
veřejného osvětlení, nasvícení budov v majetku obce
atp, Hodina Země proběhne v sobotu 29.3.2014 od
20,30 do 21,30. Občané se mohou připojit také
individuálně.
OU musí z technických důvodů buď vypnout veřejné
osvětlení na celou noc, nebo se do akce nezapojovat.
Poslat OU-lNFO zprávu.

Hlasování o pňpojeníse obce ke kampani Hodina Země
2014 zhasnutím veřejného osvětlení na celou noc
z 29.3, na 30.3.2014.

7 pro
2 proti
0 se zdňel

6. Zádost TJ §okol o
odklad splátky
dluhu.

Zádost TJ Sokol o posunutí splátkového kalendáře
bezúroěné půjčky 1 mil, Kč, který je smluvně nastaven
na roky 2014 - 2023. Sezóna201312014 byla tak
špatná, že se ani přes nainstalované a funkční
zasněžování, které bylo připojeno Čez k VN 20. 12,
2013, vlek nerozjel a tržba je nulová. Členové spolku
odsouhlasili podání žádosti na ělenské schůzi dne 14. 3,
2014.

Hlasovánío posunutí splátkového kalendáře TJ Sokolo
1 roknaroky2015-2024.

9 pro
0 proti
0 se zdžel

7. Zpráva o proiektech 2. etapa vÝměny střešní krytiny RD A. Staška.
. Žádost o dotaci na opravu 2. poloviny střechy

byla v lednu podána do Havarijního programu
Ministerstva kultury.

. Národní památkový t]stav Liberec žádost
posoudil a navrhnul zařadit akci do Havarijního
programu Min. kultury pro rok 2014 a doporuěil
poskytnutí příspěvku do výše 250tis. Kč,

. Čeká se na rozhodnutí Min. kultury.

2. etapa výstavbv vodovodu Lhotka.
. Žádost o dotaci bvla oodána v únoru na kraiskÝ



úřad LK.
Čeká se na rozhodnutí Kt] LK. Rada Kraje bude
rozhodovat v červnu.

HřištěuZŠaMŠ
Žáoost na Nadaci ČEZ OranZové hřiště byla
podána v lednu. Dne 17. 3. jsme obdrželi
rozhodnutí správní rady Nadace ČeZ, že naší
žádosti o příspěvek se nevyhovuje.
Žadost na MMR byla podána v únoru, Jednak
na hřiště (herní prvky) tak sportoviště pro
školáky. Celkem rozpočet projektu činí
464 156,00 Kč s DPH. Žaaalo se o 324tis. Kč.
Předpokládaný termín vyhodnocení evidovaných
žádostí je do konce měsíce dubna 2014. MMR
eviduje u dotačního titulu č. 2 celkem 896

žádostí. 
\

Svážíme bioodpad z obce Zla4Olešnicb
o Byla podána žádost o dotaci na kontejnerové

auto se štěpkovačem z fondu OPŽP.
čeká se na rozhodnutí fondu.

8. Různé Kultura
Starosta poděkoval TJ Sokol za organizaci
Maškarního bálu.
12. 4. Diskotéka, sokolovna.
9. 5. Koncert skupiny Argema, sokolovna.

Sport
o 12.4. Volejbalouý turnaj, Zl. Olešnice
o 17.5. Dance maraton (TJ Sokol Zl. Ol,), 3

hodiny cvičení, všichnijsou vítáni, od 9 hod.
Cvičitelky z V. Hamrů a Ž. Brodu, dvě
vystoupení stepaerobiku.

Žádost o schválení dodatku č. 1 smlouvy o zvýšení
odměnv za zpracování územního plánu
Projektant lng,arch. Miloslav Štepaner, ARCH SERV|S
požádal o navýšení odměny zazpracováni ÚP o 18,100
Kč. Doplňující průzkumy a rozbory k ['P, a návrh ÚP pro
společné jednání již splnil. Zbývádodat návrh tJP pro
veřejné projednánía čistopis tJP pro vydáni.
Zdůvodněníjsou nároky na obsah dokumentace
vyplývající z novely stavebního zákona, navýšení DPH a
dále plnění požadavků pořizovatele a plnění požadavků
po spoleěném jednání s dotčenými orgány. l při
navýšení ceny by uýběrové řízení vyhrál.

Hlasovánío souhlasu s navýšením odměny za
zpracování územního ptánu lng.arch. M. Štěpankovi.

v,úvoz septiku kD Lhotka a úorava hřiště ve Lhotce
Vyveze se jímka u KD Lhotka, Hřiště ve Lhotce se může
upravovat až po ukončení ll, etapy výstavby vodovodu
ve Lhotce.

si oožádalo možnost orodeie občerstvení

9 pro
0 proti
0 se zdžel



v areálu VPN. Podmínky pro provoz občersWení byly
v srpnu 2013 projednány na zastupitelstvu s občany
následovně: provozní doba stánku ve všední dny končí
ve 22 hod., v pátek a v sobotu ve 24 hod., při akcích
povolených obcí se ztlumí hudební produkce ve 24 hod.
a ukončív 02,0Q hod.Za dodžení podmínek odpovídá
provozovatel.
Další zájemci o provozování jakékoliv další aktivity
v areálu VPN mohou podat žádost na OtJ.

Hlasování o souh/asu se žádostí JČ o možnost prodeje
občerstvení v areálu VPN za uýše uvedených podmínek.

Vesnice roku 2014
o Do konce dubna podání přihlášky.

RodnÝ dům A. Staška - kulturnídění - i
. pamětní síňka - připravuje se v síni za

knihovnou (elektřina, světla, vyqralování, vitrína),
textové panely). :.. '

o promítání Jeden svět - druhé promítání
dokumentárnlch filmů z festivalu Jeden svět je
v plánu na duben.

8 pro
0 proti
1 se zdržel

9. Diskuze
PiacovníciVPP (Úřadu práce) mohou po prořezání
kolem komunikací prořezat kolem potoka - nutno
projednat s Povodím Labe a s majiteli pozemků,

Fara
Fkobratrská církev husitská předávala Církvi
katolické. Starosta požádalcírkev o okamžité řešení
stavu fary. 27. 5. bude starosta u biskupa v Litoměřicích,
kde bude opět žádat řešení havarijního stavu budovy.



í0. Usnesení ze 3.
zasedání
zastupitelstva obce
ze dne 24.3.2014,
konaného
v zasedací
místnosti oú.

§chvaluje se:
2'1. Usnášení schopnost zastupitelstva.

22, Zapisov atelé, ověřovatelé, sčitatel, prog ram.

23. Prodejp.p.č.801/1, p.p.č. 801/36 a p.p.č. 801l40
v k.ú. Stanový za prodejní cenu 4O,- Kč / m2
Libereckému kraji.

24. Prodej éástí pozemku p.p.ě. 1008/1 v k. ú. Zlatá
Olešnice Semilská za60,- Kč/ m'.

25. Připojení se obce ke kampani Hodina Zemé2014
zhasnutím veřejného osvětlení na celou noc z 29.3.
na 30.3.20í4.

26. Posunutí splátkového kalendáře TJ Sokolo 1 rok ,

na roky 2015 -2a24.

27. Navýšení odměny za zpracaváni UŽbmnmo Panu
lng,arch. M. Štepankovi.

28. Žádost JČ o možnost prodeje občerstvení v areálu
VPN za výše uvedených podmínek.

Neschvaluje se:

9 pro

9 pro

9 pro

9 pro

7 pro, 2 se
zdňeli

9 pro

9 pro

8 pro, 1 se
zdžel

11. Závér Starosta obce poděkoval všem za účast a v 20,48 hod.
ukončil veřeiné zasedání zastupitelsfua.

e*-,(_r"rr, ____C)

starosta Jiřl , Jana Ducháčková

l,*'.+^-* t..._{- (*--=4"
kristina Beneš-crowell


