Zápis
z 5. ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 30.6.2008 na OÚ
v zasedací místnosti od 19,00 hodin.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu.
Žádost o pronájem pozemku u p. 254
Stašek – navýšení rozpo tu na opravy
Turistické známky
R zné.
Diskuse
Usnesení.
Záv r.

1.
Zahájení.
Jednání Zastupitelstva obce uvedla starostka obce pí. V ra Hovorková podle zákona o obcích
. 128/2000 Sb. Konstatovala p ítomnost 10 len zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je v tšinou hlas usnášeníschopná.
10 pro
Omluveni 3, neomluven 0
Zapisovatelem byl ur en p. Martinec, p. Žanta, s itatelem byla ur ena pí. Žantová
Ov ovatelé zápisu: Mgr. Kubíková, pí. Vedralová
10 pro
2.

Schválení programu.
cesta v Ho enci – dosud nezjišt na cena za pozemek od PF
koupeno zkušebn 1 zrcadlo k pošt

3.

Žádost o pronájem pozemku u p. 254.
Obec obdržela žádost o pronájem pozemku u p. 254. Schvaluje vydání zám ru na
pronájem tohoto pozemku pp . 767/3 o vým e 130 m2
10 pro

4.

Stašek – navýšení rozpo tu na opravy.
P i rekonstrukci byl objeven velice špatný stav budovy. Odborem památkové pé e a
Památkovým ú adem bylo na ízeno ešení, vým na izolací, trám , palubek, nutné
navýšení investice
o 150 000,- K .
10 pro

5.

Turistické známky.
Nabídka na turistické známky se znakem obce. Schváleno objednat 300 ks
10 pro

6.

R zné.
prodej ásti pozemku p.p. . 995 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská o vým e
57 m2, za cenu 60,- K / m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
9 pro, 1 se zdržel

10 pro

-

-

-2jednostranné zvýšení nájemného dle tabulek ve vyhlášce . 214/2008 Sb, platí
pro byty s regulovaným nájemným
7 pro, 3 se zdrželi
vydat zám r na prodej 2/9 vlast. práva k pozemku p.p. . 846/1 v k. ú. Zlatá
Olešnice Navarovská
10 pro
Finan ní ú ad v Jablonci nad Nisou p i kontrole erpání dotace na Sokolovnu
došel k názoru, že jsme nesplnili podmínky erpání dotace, neuznal naše
námitky a vym il nám pokutu. Proto jsme se odvolali k jeho nad ízenému
orgánu Finan nímu editelství v Ústí nad Labem, po tomto odvolání nám byla
pokuta snížena na polovinu.Proti snížené pokut jsme se znovu odvolali.Po
tomto odvolání Finan ní editelství v Ústí nad Labem uznalo neoprávn nost
jejího vym ení a pokutu zrušilo.
Vesco stravenky pro nového pracovníka ( ½ úvazku ) 7 pro, 1 se zdržel, 2 proti
p ijat fin. dar od firmy Hyperstavebniny Invest Praha ve výši 250 000,- K ,
peníze budou použity na rekonstrukci soc. za ízení na koupališti v r. 2009
10 pro
v sou asné dob probíhá rekonstrukce dvou cest ve Zlaté Olešnici

7.

Diskuse
ve Stanovém nutno posekat kolem silnice
dotaz, zda budou atrakce na pou – odpov , m la by být minimáln autodráha
shrabat seno p ed poutí na h išti na fotbal. turnaj
likvidace bolševníku
podat žádost na povodí Labe o vykácení strom
pozvánka na 125. výro í založení SDH Zlatá Olešnice

8.

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 30.6.2008
konaného od 19,00 hodin na OÚ.
Schvaluje:
44.
Program zasedání ZO
10 pro
45.
Vydání zám ru na pronájem p.p. . 767/3 o vým e 130 m2 10 pro
46.
Navýšit investice o 150 000,- K na rekonstrukci RD Antala Staška. P i
rekonstrukci zjišt n velice špatný stav budovy.
10 pro
47.
Objednat turistické známky se znakem obce – 300 ks
10 pro
48.
Prodej ásti pozemku p.p. . 995 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská o vým e
57 m2, za cenu 60,- K / m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
9 pro, 1 se zdržel
49.
Jednostranné zvýšení nájemného dle tabulek ve vyhlášce . 214/2008 Sb, platí
pro byty s regulovaným nájemným.
7 pro, 3 se zdrželi

-350.
51.
52.
9.

Vydat Zám r na prodej 2/9 vlast. Práva k pozemku p.p. . 846/1 v k.ú. Zlatá
Olešnice Navarovská
10 pro
Vesco stravenky pro nového pracovníka ( ½ úvazku ) 7 pro, 1 se zdržel, 2 proti
Použít fin. dar od firmy Hyperstavebniny Invest Praha ve výši 250 000,-K na
rekonstrukci soc. za ízení na koupališti v roce 2009.
10 pro

Záv r.
Starostka obce ukon ila jednání ZO ve 21,30 hodin.

Jaroslav Martinec
místostarosta

V ra Hovorková
starostka

ov ovatelé zápisu

Marcela Kubíková

Hana Vedralová

