
Zápis 
ze 4. ve�ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 26.5.2008 na OÚ 
v zasedací místnosti od 18,00 hodin. 
 
Program: 
 
1. Zahájení. 
2. Schválení programu. 
3. Zm�na rozpo�tu. 
4. Cyklozávod J. Cimrmana – informace. 
5. Informace o návšt�v� u radního Richtera ( doprava ) na Krajském ú�ad�. 
6. Smlouva s hasi�i – darovací ( na radiostanice ). 
7. Most ke vzd�lání – ú�ad práce – nabídka kurz� v rámci celoživotního vzd�lávání. 
8. R�zné. 
9. Diskuse. 
10. Usnesení. 
11. Záv�r. 
 
1. Zahájení. 
Jednání Zastupitelstva obce uvedla starostka obce pí. V�ra Hovorková podle zákona o obcích 
�. 128/2000 Sb. Konstatovala p�ítomnost 9 �len� zastupitelstva  obce. 
Zastupitelstvo obce je v�tšinou hlas� usnášeníschopné.     9 pro  
Omluveni: 2 
Neomluveni: 2 
Zapisovatelem byla ur�ena pí. Holinová, Žanta, s�itatelem byl ur�en p. Plešinger 
Ov��ovatelé zápisu: pí. Vedralová, p. Nosek      9 pro 
 
2. Schválení programu.        9 pro 
 
3. Zm�na rozpo�tu k 30.4.2008 
 �ást p�íjmová 4 737 600,-, navýšení o 455 889,- K� 
 �ást p�íjmová celkem 5 193 489,- K� 
 �ást výdajová 4 737 600,-, navýšení o 455 889,-K� 
 �ást výdajová celkem 5 193 489,- K�      9 pro 
 
4. Cyklozávod J. Cimrmana – informace. 

Informace o „ Spanilé krasojízd� stezkou J. Cimrmana a výstup Sladkou dírou na 
Št�pánku“  dne 7.6.2008 . Vyv�šeny plakáty na ú�edních deskách. Výstava „ Expedice 
Altaj“  v m�stském kin� JAS v Tanvald� od 12.5. – 7.6.2008. 
 

5. Informace o návšt�v� u radního Richtera ( doprava ) na Krajském ú�ad�. 
Seznámení s jeho písemným stanoviskem  na dopis se  žádostí o opravu ve�ejné 
komunikace 2. �ásti podkovy ve vlastnictví KÚ Liberec   
�p. 187 ve Zlaté Olešnici. 
 
P�išla zastupitelka Ing. Nedomlelová. 
 

6. Smlouva s hasi�i – darovací  ( na radiostanice ). 
Seznámení s darovací smlouvou od HZS Libereckého kraje, p�edm�tem daru jsou 
p�enosné a vozidlové radiostanice  pro JPO III.    10 pro 
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7. Most ke vzd�lání – ú�ad práce – nabídka kurz� v rámci celoživotního vzd�lávání. 
 Nabídka od ú�adu práce na bezplatné kurzy pro ob�any, zastupitelé seznámeni. 
 Roznesení leták� do rodin – vrácení na Obecní ú�ad do 13.6.2008. 
 
8. R�zné. 
 - platba pro TJ Sokol -  ½ �ástky – 50 000,- K�   10 pro 

- žádost o p�edb�žný souhlas k prodeji �ásti p.p.�. 995 v k.ú. Zlatá Olešnice 
Navarovská. Po�et metr� se ur�í  po vym��ení pozemku, veškeré výdaje 
spojené s prodejem zaplatí žadatel   9 pro, 1 se zdržel 

- žádost o prodej �ásti pozemku �. 737 a 741/1 ve Stanovém  10 proti 
P�išel zastupitel p. �erný 
- Zastupitelstvo obce rozhodlo o dodatku ke smlouv�  o prodeji p.p.�. 716/15 

Zlatá Olešnice Navarovská o rozloze 437 m2 z �ehož  180 m2 je náhradou za 
chybné zam��ení pozemku p�i digitalizaci a 257 m2 se prodalo za cenu 60,-
K�/m2       10 pro, 1 se zdržel 

- Mikroregion Tanvaldsko – navýšení  p�ísp�vku o 2 000,- K� 
         11 pro 
- oprava cest k �p. 132 a k �p. 228 – plánované výdaje 647 000,- K�, termín 

provedení 06 – 08/2008    11 pro 
- žádost o uzav�ení obecní cesty k domu �p. 19 Stanový. 
         10 proti, 1 se zdržel 
P�išla zastupitelka pí. Josífková 
- žádost od Firmy Brokos o vým�nu pozemku p.p.�. 846/2 v k.ú. Zlatá Olešnice 

Navarovská za p.p.�. 798/11 o vým��e 880 m2 – zbývající rozdíl by se doplatil 
v hotovosti.Zastupitelstvo obce nesouhlasí s vým�nou, ale nabízí možnost 
odkoupení za 60,- K�/ m2    11 pro, 1 se zdržel 

- nabídka odprodeje spoluvlastnického podílu ½ p.p.�. 1060/1 v k.ú. Zlatá 
Olešnice Navarovská od PF �R. Zjistit cenu za m2. 

 
9. Diskuse.  

- pokud by bylo možno p�idat lampu ke kostelu – z d�vodu bezpe�nosti  
- informace o pozvánce do Polské republiky pro Aerobic team a cyklisty po staru 
 50% za dopravu by hradila Obec   11 pro, 1 proti 
- zda je opravené sv�tlo ve Stanovém u �p. 2 
- zastupitelka vyzývá ob�any Stanového, aby si pohlídali množení �erných 

skládek ve svém okolí 
- ztratilo se osv�tlení nad �ekárnou 
- na Sokolovnu mají p�ijet na opravy – b�hem �ervna 
- p�íští rok požádat o dotaci a zrekonstruovat šatny u VPN 
- na cestu nad truhlárnou dát žlaby 
- pasport dopravních zna�ek 
- p�íští zastupitelstvo se bude konat od 19,00 hodin 
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10. Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 26.5.2008 od 
18,00 hodin na OÚ. 

 
 Schvaluje: 
 
 32. Program zasedání ZO.     9 pro 

33. Zm�nu rozpo�tu k 30.4.2008. �ást p�íjmová 4 737 600,-, navýšení o 455 889,- 
K�, �ást p�íjmová celkem 5 193 489,-, K� 

 �ást výdajová 4 737 600,-, navýšení o 455 889,- K�, �ást výdajová celkem 
5 193 489,- K�      9 pro 

34. Darovací smlouvu od HZS Libereckého kraje, p�edm�tem daru jsou p�enosné a 
vozidlové radiostanice pro JPO III.    10 pro  

35. Platbu pro TJ Sokol – ½ �ástky – 50 000,- K�  10 pro 
36. žádost o p�edb�žný souhlas k prodeji �ásti p.p.�. 995 v k.ú. Zlatá Olešnice 

Navarovská. Po�et metr� se ur�í po vym��ení pozemku, veškeré výdaje 
spojené s prodejem zaplatí žadatel   9 pro, 1 se zdržel 

37.  Dodatek ke smlouv� o prodeji p.p.�. 716/15 Zlatá Olešnice Navarovská o 
rozloze 437 m2 z �ehož 180 m2 je náhradou za chybné zam��ení pozemku p�i 
digitalizaci a 257 m2 se prodalo za cenu 60,- K�/m2    10 peo, 1 se zdržel 

38. Navýšení p�ísp�vku pro Mikroregion Tanvaldsko o 2 000,- K�      11 pro 
39. Opravu cest k �p. 132 a k �p. 228 – plánované výdaje 647 000,- K�, termín 

provedení 06 – 08/2008     11 pro 
40. Možnost odkoupení pozemku p.p.� 846/2 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská 

firm� Brokos za 60,- K� / m2    11 pro, 1 se zdržel 
41.  Úhradu dopravy 50% od Obce – pozvánka do Polské republiky 
         11 pro, 1 proti 
 
Neschvaluje: 
 
42. Žádost o prodej �ásti pozemku �. 737 a 741/1 ve Stanovém. 
         10 proti 
43. Žádost o uzav�ení obecní cesty k domu �p. 19 Stanový. 
         10 proti, 1 se zdržel 
 

11. Záv�r. 
 Starostka obce ukon�ila jednání ZO ve 20,30 hodin. 
 
 
 
 Jaroslav Martinec      V�ra Hovorková 
 místostarosta       starostka  
 
 
 
    ov��ovatelé zápisu 
 
 
 Hana Vedralová      Miroslav Nosek 



      
 
 

 
 


