Zápis
z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 25.8.2008 na OÚ
v zasedací místnosti od 19,00 hodin.

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

Zahájení
Schválení programu.
Hospodaření obce za 1. pololetí
Změna rozpočtu
Pozemek p.p.č. 846/1 (2/9)
Energetický audit na čp. 255
Veřejné osvětlení ve Stanovém
Různé.
Diskuse
Usnesení.
Závěr.

1.
Zahájení.
Jednání Zastupitelstva obce uvedla starostka obce pí. Věra Hovorková podle zákona o obcích
č. 128/2000 Sb., v platném znění. Konstatovala přítomnost 11 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je většinou hlasů usnášeníschopné.
11 pro
Omluveni 1, neomluven 1
Zapisovatelem byl určen p. Martinec, pí. Nedomlelová, sčitatelem byl určen p. Plešinger
Ověřovatelé zápisu: pí. Žantová, p. Šourek
11 pro
2.

Schválení programu.
doplnění programu do bodu 9. Různé:
- žádost SDH Zlatá Olešnice o příspěvek
11 pro

3.

Hospodaření obce za 1. polotletí
- k rozboru hospodaření za 1. pololetí r. 2008 nebyly žádné připomínky.
- část příjmová celkem
5.104.223,71 Kč
- část výdajová celkem
2.731.492,05 Kč
- zůstatek peněžních prostředků
2.372.731,66 Kč
- rozbor byl řádně vyvěšen na úředních deskách obce.

11 pro
4.

Změna rozpočtu k 31.8.2008
Část příjmová 5.193.489,-, navýšení o 1.420.120,50 Kč
Část příjmová celkem 6.613.120,50 Kč
Část výdajová 5.193.489,-, navýšení o 1.420.120,50 Kč
Část výdajová celkem 6.613.120,50 Kč
11 pro

5.

Prodej pozemku p.p.č. 846/1 (2/9) v k.ú. Zlatá Olešnice - Návarovská
- záměr na prodej byl řádně vyvěšen na úředních deskách.
- podle zákona byla tato část pozemku (2/9) nejprve nabídnuta k odkoupení – cena
60,- Kč/m2 - spolumajitelům – 1 uplatnil předkupní právo, s cenou souhlasí
11 pro

6.

Energetický audit na čp. 255
- audit je nutný jako podklad pro žádost o dotaci na úsporná opatření – výměna oken,
topení, zateplení budovy

- Přišla zastupitelka pí. Josífková.
11 pro, 1 se zdržel
7.

Veřejné osvětlení ve Stanovém
stávající svítidla ve Stanovém jsou ve špatném technickém stavu – nutná
výměna
12 pro
osvětlení kostela sv. Martina ve Zlaté Olešnici – zpracována cenová nabídka a
návrh technického řešení. Cena celkem 35 000,- Kč. Kostel bude nasvícen ze
strany od školy a z parku, celkem 2 svítidla. Osvětlení pomůže ochraně kostela
před vandaly, zvýrazní dominantu obce a částečně prosvětlí tmavé zákoutí
okolo kostela.
11 pro, 1 proti

8.

Různé.
hotové nové turistické známky se znakem obce – budou ke koupi na OÚ,
v restauracích a obchodě ve Zlaté Olešnici, po dohodě možná i na poště
-

-

9.

pozemek u truhlárny – při zaměření pozemku se zjistilo, že část oploceného
areálu obce leží na soukromém pozemku – nutno odkoupit dle hotového geom.
plánu p.p.č. 229/5 v k.ú. Zlatá Olešnice - Návarovská
12 pro
SDH Zlatá Olešnice žádá příspěvek na zakoupené vycházkové uniformy (5ks)
a nový prapor ve výši 5 000,- Kč
11 pro, 1 se zdržel

Diskuse
- zastávka „u Patků“ – posekat, uklidit
- neproběhla pravidelná zkouška sirény
- rekonstrukce šaten a wc na koupališti – připravit
- informace o turnaji ve volejbalu – v sobotu 23.8.2008
- informace o turnaji ve fotbalu ve Lhotce
- pozemky u hasičárny – ještě není kolaudační souhlas na vybudovanou kanalizaci
- provést další prořezání na „farské“

10.

Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 25.8.2008
konaného od 19,00 hodin na OÚ.

Schvaluje:
53.

Program zasedání ZO

11 pro

54.

Hospodaření obce za 1. Pololetí r. 2008
část příjmová 5.104.223,71 Kč, část výdajová 2.731.492,05 Kč
zůstatek peněžních prostředků 2.372.731,66 Kč

11 pro

55.

Změna rozpočtu – část příjmová i výdajová 5.193.489,- Kč, navýšení
o 1.420.120,50 Kč, část příjmová i výdajová po změně 6.613.120,50 Kč 11 pro

56.

Prodej pozemku p.p.č. 846/1 (2/9) v k.ú. Zlatá Olešnice – Návarovská
za cenu 60,- Kč/m2

57.

Energetický audit na čp. 255

58.

Veřejné osvětlení ve Stanovém

59.

Osvětlení kostela sv. Martina

60.

Odkoupení pozemku u truhlárny p.p.č. 229/5 v k.ú.
Zlatá Olešnice – Návarovská

11 pro

11 pro, 1 se zdržel
12 pro
11 pro, 1 proti

61.

Příspěvek pro SDH Zlatá Olešnice ve výši 5 000,- Kč

11.

Závěr.
Starostka obce ukončila jednání ZO ve 20,45 hodin.

Jaroslav Martinec
místostarosta

12 pro
11 pro, 1 se zdržel

Věra Hovorková
starostka

ověřovatelé zápisu

Hana Žantová

Zdeněk Šourek

