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Datum 21.12.2006

Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Ze dne 14.12.2006

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
•

CENU VODY NA ROK 2007:
-Cena vodného 26,80,- Kč/m3 vč.DPH
Jedná se o zvýšení ceny oproti roku 2006 o 0,45Kč/m3 vč.DPH
(Což představuje zvýšení na osobu cca o 14,00,-Kč za rok)
-Cena stočného 8,00,- Kč/m3 vč.DPH
Cena oproti roku 2006 bez navýšení.
Platba stočného se týká uživatelů kanalizace která je ukončena ČOV.
Způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod
a)v případě 100% podílu odběru vody z veřejné sítě vodovodu dle skutečného množství.
b)v případě odběru vody a to i částečně z jiných zdrojů se výpočet vypouštěné vody bude
řídit dle platné vyhlášky č.428/2001 Sb.
(Kalkulace ceny stočného na osobu a rok je 31m3 odpadních vod)
•
NÁJEMNÍ SMLOUVU NA OBŘADNÍ SÍŇ A NA PROSTORY MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA ROK 2007
•
OBSAZENÍ KOMISÍ A VÝBORU:

Pf 2007
Mnoho krásných
chvil v příjemné
atmosféře Vánoc
a pevné zdraví a
štěstí
v Novém roce
Vám přeje
Váš starosta
Milan Štindl
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Z jednání
zastupitelstva

1

Odpady

2

Kontrolní výbor

Povodňová komise

Finanční výbor

Předseda Jiří Valvoda
Člen Jiří Šesták
Člen Petr Hladík

Předseda Milan Štindl
Člen František Daněk
Člen Růžena Moučková
Člen Antonín Haniš

Předseda Zuzana Sojková
Člen František Daněk
Člen ing.Martin Veis

Stavební komise

Sociální komise

Kulturní komise

Předseda Ladislav Krch
Člen ing.Zdeněk Petrtyl
Člen Petr Hladík
(Činnost této komise bude
ukončena k 31.12.2006)

Předseda Anna Šustrová
Člen Jiří Šesták
Člen Jiří Bauer
Člen Růžena Moučková

Předseda Růžena Moučková
Člen Zuzana Sojková
Člen Jiří Bauer
Člen Milan Štindl
Člen František Daněk

•
•
•
•
Jedná

MĚSÍČNÍ ODMĚNY NEUVOLNĚNÝCH ZASTUPITELŮ OBCE
ROZPOČTOVOU ZMĚNU A OPATŘENÍ Č. 3/2006
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA K PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ
POŘÍZENÍ UŽITKOVÉHO VOZIDLA PRO POTŘEBY OBCE :
se o třístranný sklápěč GAZelle s nákladovou plochou 3100mmx2000mm,který bude
využíván zejména při zajišťování údržby a oprav veřejného prostranství.

Studie úprav veřejného
prostranství
2
Počítačový kurz

2

Červený kříž

Projekt má za cíl vyřešit bezpečnější pohyb chodců a výhledově navázat na
3
chodník,který má v konceptu obec Srnín a propojit ho s pěší stezkou k vlakovému
nádraží.Realizace chodníku se bude provádět pouze v případě zajištění vhodného
3
dotačního financování.

SK Fotbal

Hasičský ples
4
Změna provozních
hodin POŠTA
4

•

ZADÁNÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ PRO CHODNÍK U PEKÁREN SRNÍN

•
•
•

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2008-2009
ODKLAD ČÁSTI PLATBY ZA PRONÁJEM DKT JEHLAN ZA ROK 2006
ZMĚNU CENY ŽETONŮ NA POPELNICE (více uvnitř …)
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ZMĚNA CENY ŽETONŮ NA POPELNICE

Navýšení ceny za odvoz domovního odpadu o pět korun na jednom žetonu.To je výsledek jednání
zastupitelstva,které je nuceno řešit současný neutěšený stav výdajů za likvidaci odpadů na území naší
obce.Hlavním důvodem ke změně ceny je zvýšení ceny za uložení odpadů na skládce,které narostlo
z původních 300,-Kč za tunu na 400,-Kč za tunu.Dalším důvodem jsou celkové náklady obce,které
v přímé souvislosti s likvidací odpadů máme.Za období od ledna do listopadu roku 2006 doplácíme
z rozpočtu obce cca 85.000,-Kč.
Odpady v obci rozdělujeme do čtyř základních skupin.První je odpad domovní (komunální) na který jsou
určeny popelnice o obsahu 80 a 110litrů.Druhým odpadem jsou složky, které jdou z našeho domovního
odpadu roztřídit na papír,plast,sklo a nápojové kartony.Na papír jsou určeny modré kontejnéry.Na plast
žluté a na sklo zelené kontejnéry.Nápojové kartony se vkládají do žlutých kontejnérů společně
s plasty.Třetím odpadem je odpad velkoobjemový ,který je odvážen mobilním sběrem pravidelně dvakrát
do roka společně s odpadem čtvrtým a to nebezpečným.Mobilní sběr slouží na to, zbavit se všeho, co
nám doma překáží.Mobilní sběr není určen pro právnické osoby a pro fyzické osoby, oprávněné
k podnikání.
Výdaje na odpady může ovlivnit každý z vás!Ptáte se jak?Odpověď je jednoduchá avšak zcela
zásadní.Správným tříděním !Správně roztříděný papír,plast,sklo,nápojový karton nám může v určitých
případech přinést užitek v podobě finanční odměny,kterou poskytuje firma EKO-KOM.Čím více a lépe
budeme třídit tyto složky,tím bude finanční odměna vyšší a tím budeme šetřit peněženku každého
z nás!Záleží tedy na každém z nás,jak ke třídění bude přistupovat.Do konce měsíce června 2007 bude
rozšířená kapacita pro třídění v podobě většího počtu kontejnérů na tříděný odpad.Jsou tedy vytvořeny
všechny předpoklady pro to,abychom správným tříděním odpadu snižovali společné výdaje za odpady.
Máme tedy dvě možné cesty :
1) Správně třídit a udržet si výdaje za likvidaci odpadů v podobě žetonů v přijatelné výši a v
neposlední řadě chránit si tak životní prostředí.
2) Špatně nebo vůbec netřídit a každý rok zvyšovat cenu za likvidaci odpadu,tedy zvyšovat cenu
žetonů a ničit si tak životní prostředí.
ROZHODNUTÍ JE NA KAŽDÉM Z NÁS !
UPOZORNĚNÍ STAROSTY !
V SOUVISLOSTI S ODPADY UPOZORŇUJI VŠECHNY TY ,KTEŘÍ ODKLÁDAJÍ SVŮJ DOMOVNÍ ODPAD MIMO
SVÉ POPELNICE,NAPŘÍKLAD DO ODPADKOVÝCH KOŠŮ NA ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVCE,DO PŘÍSTŘEŠKŮ
AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK,DO LESŮ A PODOBNĚ,ŽE SE VYSTAVUJÍ RŮZNÝM NEPŘÍJEMNÝM SANKCÍM A
VEŘEJNÉMU ZNEMOŽNĚNÍ.STOJÍ VÁM TO ZA TO ?NIKDO V NAŠÍ OBCI NENÍ TAK CHUDÝ,ABY PO
ŘÁDNÉM PŘETŘÍDĚNÍ SVÉHO ODPADU, SI NEMOHL DOVOLIT UHRADIT NÁKLAD S LIKVIDACÍ SVÉHO
ODPADU.
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
V současné době jsou vystaveny návrhy úprav centrálních částí obce na radnici obecního úřadu ve
Zlatá Koruně.Každý si může tyto návrhy prohlédnout vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00
hodin.Případně po dohodě i v jiné dny a hodiny.Návrhy budou vystaveny pro veřejnost do 31.1.2007.Po
tomto datu bude svoláno veřejné projednání,kde se mohou uplatnit případné připomínky.Na základě
veřejného projednání a připomínek budou návrhy upraveny a předloženy zastupitelstvu obce ke
schválení.Pro realizaci schválených úprav budou hledány vhodné finanční zdroje.Využijte tedy tuto
jedinečnou možnost podílet se na tom,jak má v budoucnu vypadat naše společné okolí.
Starosta M.Š.

REKVALIFIKAČNÍ POČÍTAČOVÝ KURS V KŘEMŽI – BEZPLATNÝ
•
•
•
•
•

Na Obecním úřadě v Křemži bude od 3.ledna 2007 zahájen rekvalifikační počítačový kurz,který
pořádá Attavena,o.p.s. v rámci projektu „O krok dál!“.
Je určen lidem ve věku nad 50 let v produktivním věku (začátečníkům i pokročilým).
Zahrnuje 40 vyučovacích hodin rozdělených do sedmi lekcí po šesti vyučovacích hodinách.
Výuka bude každou středu od 9.00 hod. do 15.00 hod.(s přestávkami)po dobu 8 týdnů.
Bližší informace s možností se ještě přihlásit na tel.777166019 u slečny Lenka Hořejší.
Attavena,obecně prospěšná společnost

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
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Z ČINNOSTI MS ČČK V ROCE 2006
V letošním roce se nám podařilo uskutečnit několik úspěšných akcí.Některé byly samostatné,jiné ve
spolupráci s obecním úřadem a mateřskou školou v obci.
1.března se konala valná hromada,na níž jsme hodnotili činnost MS ČČK v roce 2005 a seznámili
své členy s plánem na rok 2006.Součástí bylo i poděkování za práci některým členkám v souvislosti
s jejich životními jubilei.
Dvakrát jsme uspořádali sběr ošacení pro ošacovací středisko OS ČČK v Č.Krumlově.Jak na jaře,tak
i na podzim bylo sebráno velké množství použitelného ošacení,které může ještě někomu dobře
posloužit.Zde patří poděkování všem,kteří sběr šatstva a hraček i následný odvoz organizovali –
pí.Marii.Koubové,Vlastě Jakubcové,Haně Jílkové,Zdeňce Kamlachové,Boženě Mitrové,p.Václavu a
Miroslavu Hofmanovým a starostovi obce p.Milanu Štindlovi.Děkujeme též všem občanům,kteří do
sbírky ošacení přispěli.
V květnu jsme pro své členky připravili posezení s pohoštěním ke Dni matek.Na ní byly
bomboniérou a květinou obdarovány pí.Cábová,Vitková a Lahodná k významným životním
jubileím.Toto slavnostní setkání proběhlo v příjemné a družné atmosféře v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Ve spolupráci s MŠ a OÚ proběhla další akce na níž jsme se podíleli-„Pohádková šipkovaná“ke Dni
dětí.Zde jsme zajišťovali zdravotnickou službu a věnovali 100ks čokoládových řezů „fidorek“,které
posloužili jako medaile pro děti.
Na mikulášskou nadílku v prosinci jsme zajistili 80ks čokoládových adventních kalendářů.Tyto byly
předány dětem z MŠ,obce a jejích částí Plešovic a Rájova během mikulášského programu.
Během roku jsme pečovali o záhon růží u fary.Na závěr roku plánujeme slavnostní posezení
spojené s přednáškou o první pomoci nejen pro naše členky,ale i pro veřejnost.
V závěru roku děkujeme všem našim členkám a obecnímu úřadu v čele se starostou panem
Milanem Štindlem za celoroční dobrou spolupráci a výborné vzájemné vztahy.
Do nového roku 2007 přejeme všem občanům mnoho zdraví,spokojenosti a vzájemné dobré
mezilidské vztahy.
Za místní spolek českého červeného kříže Zlatá Koruna/Zdena Doláková

Z ČINNOSTI SK ZLATÁ KORUNA - FOTBAL
Konec podzimní části mistrovských utkání I. B třídy muži ročníku 2006/2007 nepřinesl našim
fotbalistům mnoho radosti. Mužstvo bylo poznamenáno velikou marodkou a i slibně rozehrané
zápasy s nejsilnějšími soupeři nedokázalo dotáhnou alespoň do remízového konce.
Seznam posledních podzimních mistrovských zápasů :
Zlatá Koruna - Slavia ČB 1 : 3 ( suverénní leadři tabulky o svém vítězství rozhodli až dvěma góly v
druhém poločase)
Vyšší Brod - Zlatá Koruna 2 : 1
Zlatá Koruna - Kaplice B 2 : 4
Chvalšiny - Zlatá Koruna 0 : 1
Zlatá Koruna - Český Krumlov B 1 : 4
Po podzimní části skončilo mužstvo Zlaté Koruny na 11 místě se ziskem 12 bodů za 4 výhry a 10
proher a čeká je jarní boj o záchranu v krajské soutěži.

POZVÁNKA ZA SPORTEM A ZÁBAVOU
Na sobotu dne 30.12.2006 od 13:30 hodin je naplánován každoroční zápas současných a bývalých
hráčů a fanoušků místního fotbalového oddílu. Zápas je brán jako rozlučka s fotbalovým rokem
2006 a jsou zváni všichni příznivci dobré zábavy a špičkových sportovních výkonů vůbec. Sraz na
hřišti je ve 13:00 hodin. Po zápase je připraveno pohoštění v hostinci Na Letné ( u Dušana), kde
rovněž od 19:00 hodin hraje k tanci a poslechu populární skupina místních mladých hudebníků
PARANOIK !
SK ZLATÁ KORUNA fotbal si dovoluje rovněž touto cestou poděkovat za přízeň všem svým
fanouškům, sponzorům a mecenášům, kteří se podíleli na sportovní činnosti oddílu. Zvláštní
poděkování za spolupráci a pomoc patří místnímu obecnímu úřadu!
PŘÍJEMNÉ SVÁTKY A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2007 přeje fotbalový výbor !

Finanční úřad upozorňuje k dani z nemovitosti
•
Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

•

internetové stránky : www.zlatakoruna.cz
Na těchto stránkách je umístněn i tento zpravodaj !

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5.000,-Kč je
splatná najednou,a to nejpozději do 31.5. běžného zdaňovacího
období.Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit
najednou i při vyšší částce (dříve 1.000,-Kč).
Přesáhne-li částku 5.000,-Kč je splatná ve dvou stejných
splátkách,a to do 31.5. a 30.11 běžného zdaňovacího období
(dříve 4 splátky).

!!! Vzhledem k tomu že v roce 2006 proběhla digitalizace
katastrálního území Zlatá Koruna je nutné v určitých případech
podat nové daňové přiznání k dani z nemovitosti do 31.1.2007
Informujte se na Finančním úřadě v Českém Krumlově
Číslo dveří 404

NEPŘEHLÉDŇETE
DŮLEŽITÉ

⇒

OPĚT ZMĚNA HODIN PRO VEŘEJNOST NA POŠTĚ VE ZLATÉ KORUNĚ !
tel. 380 743 110

PO 8.00 – 9.00
14.30 – 16.30
ÚT 8.00 – 9.00
14.30 – 17.00
ST 8.00 – 9.00
14.30 – 16.30
ČT 8.00 – 9.00
14.30 – 17.00
PÁ 8.00 – 9.00
14.30 – 16.30
SO zavřeno
NE zavřeno
Změna provozní doby je s účinností od 1.1.2007
České pošty děkují za Vaše pochopení !

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
RÁJOV
vás

srdečně

zve

na

Hasičský ples

v sobotu 27.ledna 2007
od 19.00 hodin
Kulturní dům ve Zlaté Koruně
Hraje : PRIMA Quintet
Vstupné 100,-Kč

Bohatá tombola
Autobus zajištěn
Bližší informace u pana Moučky na
tel.737 244 415

