Zápis
z 8. ve ejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 10.11.2008 na OÚ
v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

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

Zahájení.
Schválení programu.
Rozbor hospoda ení za III. tvrtletí.
Zm na rozpo tu.
V cné b emeno k p. 171
Kniha o Zlaté Olešnici.
Inventarizace majetku.
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., v platném zn ní. Konstatovala p ítomnost 12 len zastupitelstva obce.
Omluven 1
Zastupitelstvo obce je v tšinou hlas usnášeníschopné.
12 pro
Zapisovatelem byla ur ena pí. Holinová a Mgr. Kubíková, s itatelem byl ur en p. Nosek
Ov ovatelé zápisu: pí. Žantová, p. Plešinger
12 pro
2.

3.

Schválení programu.
1 dopl ující bod
a)
výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2007/2008
b)
rozpo et ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice na rok 2009
a)

výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2007/2008

b)

rozpo et ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice na rok 2009
p íjmy celkem 2 305 495,- K , výdaje celkem 2 305 495,- K
Finan ní výbor doporu uje ke schválení

P išel zastupitel p. Žanta
4.

Rozbor hospoda ení obce Zlatá Olešnice k 30.9.2008
Celkem ást p íjmová 5 862 662,72 K ,
celkem ást výdajová 4 571 970,96 K ,
z statek na BÚ 1 258 767,84 K ,
z statek na soc. fondu 31 903,92 K
Finan ní výbor doporu uje ke schválení

12 pro
12 pro

12 pro

13 pro

-2–
5.

Zm na rozpo tu obce Zlatá Olešnice k 31.10.2008.
ást p íjmová 6 613 609,50,
navýšení o 628 810,- K ,
ást p íjmová celkem 7 242 419,50 K
ást výdajová 6 613 609,50 K ,
navýšení o 628 810,- K
ást výdajová celkem 7 242 419,50 K
Finan ní výbor doporu uje ke schválení.

13 pro

6.

V cné b emeno k p. 171.
Žádost od majitel p. 171 ve Zlaté Olešnici o z ízení v cného b emene p ístupu k
p. 171 ke garáži po ásti p.p. . 799/1 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská. Budoucí noví
majitelé nemovitosti p. 171 Zlatá Olešnice na st.p. . 180 a p.p. . 786 v k.ú. Zlatá
Olešnice Semilská budou nemovitost užívat k trvalému bydlení.
13 pro

7.

Kniha o Zlaté Olešnici.
Žádost p. Pragera o fin. p ísp vek na vznik knihy ve výši 50 000,- K
Vzhledem k finan ním možnostem obce, rozhodlo ZO o p ísp vku formou odkoupení
dalších 100 ks výtisku za plnou cenu a již zakoupené výtisky doplatit do plné ceny.
13 pro
Inventarizace majetku.
Inventární komise hlavní
pí. Hovorková
p. Martinec
Ing. Nedomlelová
Inventární komise díl í:

8.

Stanový RD Antala Staška, hasi i,knihovna -

p edseda
lenové:

Lhotka KD, hasi i, knihovna

p edseda
lenové:

-

Zlatá Olešnice OÚ(budovy, kancelá e,knihovna)

p edseda
lenové

Zlatá Olešnice hasi i, sklad

p edseda
lenové

Inventury vrátit do 3.12.2008

Ing. Nedomlelová
p. Žanta
p. Vodse álek
p. Nosek
p. Plešinger
p. Melichar
p. Šourek
Mgr. Kubíková
pí. Vedralová
pí. Žantová
pí. Josífková
p.Martinec
p. Špidlen
p. Šálek
p. erný

-3–
9.

R zné.
pronájem sokolovny – nejd íve se informovat na OÚ o volných termínech,
teprve potom si plánovat vlastní akce
žádost o zpevn ní p íjezdové obecní cesty . 1594, zatím strhnout st ed a
upravit št rkem
žádost o odkoupení p.p. . 567 v k.ú. Lhotka o vým e 1102 m2.
Finan ní výbor doporu uje. Vydat Zám r na prodej této pozemkové parcely
13 pro

10.

Diskuse.
bylo by vhodné ud lat držáky na mí e v sokolovn ve skladu na ná ádí –
odborné posouzení p. Plešinger
jestli by bylo možné zakoupit nové v tší florbalové branky
práce na osv tlení kostela by m ly za ít v pr b hu tohoto týdne
Dne 17.12.2008 od 17,00 hodin bude Váno ní koncert v kostele ve Zlaté Olešnici
upozornit na nepr chodnost obecní cesty u p. 167 a 168
doplnit CO v sokolovn
dotaz na projekt na šatny u VPN
u p. 195 rozbitá vitrína TJ Sokol
11.

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 10.11.2008 konaného
od 18,00 hodin na OÚ.

Schvaluje:
68.
Program zasedání ZO
12 pro
69.
Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2007/2008
12 pro
70.
Rozpo et ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice na rok 2009,
p íjmy celkem 2 305 495,- K , výdaje celkem 2 305 495,- K .
Finan ní výbor doporu uje ke schválení
12 pro
P išel zastupitel p. Žanta
71.
Rozbor hospoda ení obce Zlatá Olešnice k 30.9.2008,
celkem ást p íjmová 5 862 662,72 K , celkem ást výdajová 4 571 970,96 K ,
z statek na BÚ 1 258 767,84 K . Finan ní výbor doporu uje ke schválení.
13 pro
72.
Zm na rozpo tu obce Zlatá Olešnice k 31.10.2008
ást p íjmová 6 613 609,50 K , navýšení o 628 810,- K
ást p íjmová celkem 7 242 419,50 K
ást výdajová 6 613 609,50 K , navýšení o 628 810,- K
ást výdajová celkem 7 242 419,50 K . Finan ní výbor doporu uje ke schválení.
13 pro
73.
V cné b emeno p ístupu k p. 171 ke garáži po ásti p.p. . 799/1 v k.ú. Zlatá Olešnice
Semilská. Budoucí nový majitelé nemovitosti p. 171 Zlatá Olešnice na st.p. . 180 a
p..p. . 786 v k.ú Zlatá Olešnice Semilská budou nemovitost užívat k trvalému bydlení.
13 pro
74.
Odkoupení 100 ks výtisk knih od p. Pragera za plnou cenu a již zakoupené výtisky
doplatit do plné ceny. Finan ní výbor doporu uje.
13 pro

75.

12.

-4Vydat zám r na prodej p.p. . 567 v k.ú. Lhotka o vým e 1102 m2. Finan ní výbor
doporu uje.
13 pro

Záv r.
Starostka obce ukon ila jednání ZO ve 20,00 hodin.

Jaroslav Martinec
Místostarosta

V ra Hovorková
starostka

ov ovatelé zápisu

Hana Žantová

Ji í Plešinger

