ZÁPIS
z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 4.2.2008 na OÚ
v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení.
Schválení programu.
Oprava RD Antala Staška ve Stanovém, žádosti o dotace.
Cesty.
Změna rozpočtu obce k 31.12.2007.
Nový zákon o nemocenském pojištění a nový zákon o dani z nemovitosti.
Zvláštní škola Tanvald – žádost o příspěvek.
Společnost pro Jizerské hory o.p.s. – žádost o příspěvek.
Žádost o bezplatný pronájem – TJ Sokol.
Návrh TJ Sokol na odkoupení inventáře v kuchyni a baru Sokolovny.
Různé.
Diskuse.
Usnesení.
Závěr.

1.
Zahájení.
Jednání zastupitelstva obce uvedla starostka obce pí. Věra Hovorková podle zákona o obcích
č. 128/2000 Sb. Konstatovala přítomnost 12 členů zastupitelstva obce, 1 omluven.
Zastupitelstvo obce je nadpoloviční většinou hlasů usnášeníschopné.
12 pro
Zapisovatelem byla určena: pí. Holinová, Mgr. Kubíková, sčitatelem byl určen p. Žanta.
Ověřovatelé zápisu: p. Černý, p. Nosek
12 pro
2.

Schválení programu.
12 pro
z minule:
pozemek ve Stanovém – majitel dostal informace , jak postupovat dále.
Přišel host ing. Preusslerová
Ing. Preusslerová podala informaci o žádostech na dotaci, jak z Evropského
fondu na veřejné osvětlení, tak z fondu životního prostředí na objekt čp. 255
pro zastupitelstvo – připravit si plán v bodech na projekty do budoucna
3.

Oprava RD Antala Staška ve Stanovém, žádosti o dotace.
Seznámení zastupitelstva se žádostí o dotaci z Fondu kulturního dědictví.

4.

Cesty.
2 žádosti o opravu cest ve Zlaté Olešnici. Podána žádost o dotaci.

5.

Změna rozpočtu obce k 31.12.2007.
část příjmová 8 419 541,20, navýšení o 357 462,- Kč,
celkem část příjmová
8 777 003,20 Kč
část výdajová 8 419 541,20 Kč, navýšení o 357 462,- Kč,
celkem část výdajová
8 777 003,20 Kč
FV doporučuje ke schválení
12 pro

-2–
6.

Nový zákon o nemocenském pojištění a nový zákon o dani z nemovitosti.
Seznámení zastupitelstva se změnami. Zákon o dani z nemovitosti – zvednutí
koeficientu z 0,6 na 1,0.

7.

Zvláštní škola Tanvald – žádost o příspěvek.
Školu navštěvují 2 žáci ze Zlaté Olešnice, příspěvek by sloužil na vybavení školy.
FV doporučuje částku 500,- Kč
ZO odsouhlasilo fin. příspěvek 1 000,- Kč
11 pro, 1 se zdržel

8.

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. – žádost o příspěvek.
Schválen příspěvek 500,- Kč
7 pro, 2 proti, 3 se zdrželi

9.

Žádost o bezplatný pronájem – TJ Sokol.
1 x za rok jsou místní spolky osvobozeny od platby pronájmu jídelny v sokolovně.

10.

Návrh TJ Sokol na odkoupení inventáře v kuchyni a baru Sokolovny.
Zastupitelstvo odsouhlasilo bez posledních dvou částek v hodnotě 20 000,- Kč.
Částka celkem na odkoupení činí 111 322,- Kč.
12 pro

11.

Různé.
-

12.

nabídka firmy na rekultivaci skládky na základě studie , předjednáno
s Krajským úřadem v Liberci
žádost od SDH Zlatá Olešnice na fin. příspěvek ve výši 3 000,- Kč na dětský
maškarní bál, FV doporučuje
12 pro
žádost o snížení poplatku za užívání sokolovny pro skupinu dětí, kteří zde hrají
florbal, 20,- Kč/ osoba / hodina
12 pro
náklady na koupelnu v čp. 43 přes 70 000,- Kč

Diskuse.
-

zastupitelstvo obce se rozhodlo zrušit diskusní fórum na stránkách obce
9 pro, 3 se zdrželi
u zastávky u Patků chybí značka - odbočka na Stanový
udělat projekt na nový vodovod ve Lhotce
prodej stavebních parcel vedle Sokolovny, 2 parcely na prodej - musí se udělat
cesta k přístupu na zadní parcelu
úklid sokolovny – kontroly
KD Lhotka se neprodává – je to fáma
nutná rekonstrukce vodovodu ve Lhotce, posílení vodovodu v Hořenci –
připravit projekt

-3–
13.

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 4.2.2008 od 18,00
hodin na OÚ.

Schvaluje:
1.
Program zasedání ZO
12 pro
2.
Změnu rozpočtu obce k 31.12.2007.
Část příjmová 8 419 541,20, navýšení o 357 462,- Kč,
celkem část příjmová 8 777 003,20 Kč
část výdajová 8 419 541,20 Kč, navýšení o 357 462,- Kč,
celkem část výdajová 8 777 003,20 Kč. FV doporučuje ke schválení.
12 pro
3.
Fin. příspěvek pro Zvláštní školu v Tanvaldě ve výši 1 000,- Kč 11 pro, 1 se zdržel
4.
Fin. příspěvek pro Společnost pro Jizerské hory o.p.s. ve výši 500,- Kč
7 pro, 2 proti, 3 se zdrželi
5.
Návrh TJ Sokol na odkoupení inventáře v kuchyni a baru Sokolovny bez dvou částek
v ceně 20 000,- Kč, částka celkem činí 111 322,- Kč
12 pro
6.
Žádost od SDH Zlatá Olešnice na fin. příspěvek ve výši 3 000,- Kč na dětský maškarní
bál, FV doporučuje.
12 pro
7.
Žádost o snížení poplatku za užívání sokolovny pro skupinu dětí, kteří zde hrají
florbal, 20,- Kč/osoba/hodina
12 pro
8.
Zrušení diskusního fóra na stránkách obce
9 pro, 3 se zdrželi
14.

Závěr.
Starostka obce pí. Věra Hovorková ukončila jednání ZO ve 20,50 hodin.

Jaroslav Martinec
místostarosta

Věra Hovorková
starostka

ověřovatelé zápisu

Jiří Černý

Miroslav Nosek

