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Datum 23.7.2008

Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Pozvání na výstavu

Vážení spoluobčané !
S průběhem jednání zastupitelstva obce se můžete vždy seznámit přímo,neboť
PROČ JSOU JEZY NA jednání jsou veřejně přístupná nebo následně v zápise z jednání zastupitelstva i
VLTAVĚ ANEB,ANEB rady obce,které je Vám plně k dispozici na Obecním úřadě.Rovněž přijatá
KDE SE MLELO
usnesení Zastupitelstva i Rady obce naleznete na oficiálních webových stránkách
obce http://www.zlatakoruna.cz/ Vzhledem k tomu,že zlatokorunský zpravodaj
Vestibul obecního
má omezený prostor pro informace jsou projednávané body zastupitelstvem
úřadu ve Zlaté Koruně popsány jen heslovitě.V případě nejasností a v případě,že se chcete dozvědět
pravý stav věcí se přímo obracejte na starostu obce nebo na zastupitele
obce,kteří Vám ochotně problematiku dané věci osvětlí a vyslechnou Váš
názor,který je vždy cennou informací pro další práci v obci.
S úctou Váš starosta Milan Štindl
Jednání zastupitelstva obce dne 17.července 2008
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
červenec – srpen
•
od 9.00 do 17.00 hodin
(mimo pondělí)
•
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zprávu o práci rady obce (období 5.6-17.7.2008).
opatřením obecné povahy změnu č. 2 územního plánu obce.

•

rozpočtovou změnu a opatření č.3/2008.

•

záměr prodeje části pozemkové parcely KN č.164/2 v k.ú.Zlatá Koruna.

•

záměr prodeje části pozemkové parcely KN č.111/96 v k.ú.Rájov.

•

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje (darování) části pozemkové
parcely KN č.143/4 v k.ú.Rájov.

•

uzavřít nájemní smlouvu s PERAGRO Přísečná s.r.o.,týkající se obecních
pozemků o celkové výměře 36481m2 v k.ú.Zlatá Koruna pro zemědělskou
výrobu a hospodaření na nich.

•

podání žádosti Obce Zlatá Koruna o poskytnutí bezúročné půjčky z prostředků
Fondu podpory investičních akcí Jihočeského vodárenského svazu na zajištění
financování části svého podílu na akci „Kanalizaci, ČOV a vodovod v obci Zlatá
Koruna“ve výši 2 mil.Kč s desetiletou splatností.

•

obecně závaznou vyhlášku č.1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí s místním koeficientem 2.(Bližší informace na str.2).

•
příjem dotací:
1)Od Ministerstva kultury ČR dotaci na výměnu oken na obecní nemovitosti č.p.5
hospic,která je Národní kulturní památkou 350 tis.Kč.Podíl obce je 120 tis.
2)Z Programu obnovy venkova 2008 rovněž na výměnu oken na č.p.5 částku 70
tis.Kč.Podíl obce je 70 tis.Kč.
3)Od Jihočeského kraje v rámci mikroregionu Podkletí mobiliář v celkové ceně
153 213,-Kč (hodnota dotace 101 228,-Kč).Podíl obce je 51 985,-Kč.
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DAŇ Z NEMOVITOSTI
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání stanovilo místní koeficient pro výpočet daně
z nemovitosti ve výši 2.V praxi to znamená,že se tato daň zvyšuje o násobek a o toto navýšení se
rovněž zvyšují příjmy v rozpočtu obce.Daň z nemovitostí je jedinou daní,která jde celá přímo
do rozpočtu obce.Můžu všechny naše občany ujistit,že s těmito příjmy bude účelně naloženo.Tato
změna se týká roku 2009 a daňoví poplatníci nemusí z důvodu změny místního koeficientu
podávat nová daňová přiznání k dani z nemovitosti.Finanční úřad sám zajistí v souvislosti se
změnou koeficientu přepočet.
Rozhodnutí o výši místního koeficientu umožňuje novela zákona,která byla součástí zákona
č.261/2007 Sb.,o stabilizaci veřejných rozpočtů,tzn.“první fáze“ daňové reformy z loňského
roku.Daňová reforma s sebou přinesla celou řadu pozitivních dopadů pro výpočet daňové povinnosti
fyzických i právnických osob,ale i negativní dopady do rozpočtových příjmů obcí.Na úpravách v dani
z příjmů fyzických osob budou v roce 2009 obce tratit celkem 7,2 miliardy Kč a u právnických osob
dalších 1,5 miliardy Kč,tj.celkem 8,7 mld.Kč.V roce 2010 se to dále zhorší na 14,6 mld.Kč.Tímto Vám
chci pouze nastínit situaci,která byla nastavena a nyní záleží na jednotlivých obcích a městech jestli
tento plánovaný výpadek v rámci „daňové reformy“ se pokusí částečně nahradit navýšením místního
koeficientu k dani z nemovitosti.Obce mají možnost stanovit místní koeficient ve výši 2,3,4 nebo
5.Jedná se prakticky o násobky zvýšení daně z nemovitosti.
Zastupitelé naší obce se rozhodli pro koeficient 2,který by měl do obecního rozpočtu v roce 2009
přinést cca.450.000,-Kč.Při schvalování bylo důsledně zvažováno několik základních důvodů.Daň
z nemovitostí nebyla zvyšována od roku 1993.Tato daň slouží k pokrytí veřejné služby,kterou obec
poskytuje
v okolí
nemovitostí.Tzn.
budování
a
údržba
místních
komunikací,veřejného
osvětlení,veřejné zeleně,na úklid obce atd.Zastupitelé zvolili nejmenší navýšení,neboť jsou si
vědomi,že občané jsou v poslední době vystavovány nejrůznějšímu zdražování a navyšování
výdajů,které sebou přinášejí zvýšené náklady ovlivněné např.zvyšující se cenou ropy aj.Toto
rozhodnutí
zastupitelstva je samozřejmě nepopulární, umožňuje však pokračování například na
Viola Pomijová
opravách komunikací a dalších důležitých veřejných službách,které jak asi všichni uznáte jsou nutné a
přispívají k lepšímu životu v naší obci.
Starosta M.Š.

Obec Zlatá Koruna

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008,
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna se na svém zasedání dne 17.7.2008 usnesením ZO č. 10/2008-9
usneslo vydat na základě § 11 odst. 3 písm. b) a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Stavby
U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona
č. 338/1992 Sb. – stavby pro individuální rekreaci, rodinné domy využívané pro individuální rekreaci a
stavby plnící doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží; garáže vystavěné odděleně od
obytných domů, samostatné nebytové prostory užívané jako garáže; stavby užívané pro podnikatelskou
činnost, samostatné nebytové prostory užívané pro podnikatelskou činnost (sloužící pro zemědělskou
prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství, sloužící pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a
ostatní zemědělskou výrobu, sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost) - se stanovuje koeficient, kterým
se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb.,
na celém území obce Zlatá Koruna ve výši 1,5.
Čl. 2
Místní koeficient
Na území obce Zlatá Koruna se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost
poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě
jejich soubory, ve výši: 2
Čl. 3
Závěrečná ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/1994 o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitostí.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009 .
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ZLATOKORUNSKÉ LÉTO 2008

PROGRAM KULTURNÍCH POŘADŮ – AREÁL KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA

ČERVENEC - SRPEN - ZÁŘÍ
VZTAHY A DOTEKY - výstava

NEOČEKÁVANÝ ČAJ (O DEVÁTÉ?) (divadlo) Datum konání:22.-27.7.2008 Začátek v 21.00 hodin. Místo
Datum konání:14.6.konání: Zahrada -27.7.2008
Klášter Zlatá Koruna. Hraje DEMAGO + HUMLIVADLO
Místo konání: Výstavní

SMRT KOMEDIE (divadlo)Datum
konání:29.7.-2.8.2008 Začátek v 21.00 hodin. Místo konání: Zahrada - Klášter
prostory
Zlatá Koruna.
DEL´ARTE
veKOMEDIE
sklepení Opatství
Klášter Zlatá Koruna
Výstava obrazů malířky
IrenyKRÁLOVSKÝ
Trefilové

HUDEBNÍ FESTIVAL 2008 – 6.ROČNÍK
Datum konání : 9.8. – 28.9.2008

Festival bude slavnostně zahájen v klášteře Zlatá Koruna
v sobotu 9.srpna ve 21.00hod

ZAHAJOVACÍ KONCERT FESTIVALU - KLAVÍRNÍ KVARTETA

“HOUSLOVÝ RECITÁL“
Datum konání:16.8.2008 od 21.00hod
Místo konání:
Klášter Zlatá Koruna

"MEMENTO ...40'
Datum konání:21.8.2008 od 21.00hod
Místo konání:
Kostel sv.Mikuláše v Boleticích - Boletice !!!

"HVĚZDY MEZI NÁMI"
Datum konání:22.8.2008 od 19.30hod
Místo konání:
klášter Zlatá Koruna
Koncert mezinárodních mistrovských
houslových kurzů

"I KÁMEN MÁ ZVUK..."
Datum konání:30.8.2008 od 21.00hod
Místo konání:
klášter Zlatá Koruna
Kytarový koncert - Štěpán Rak

"VEČER BAROKNÍ A KLASICKÉ HUDBY"
Datum konání:6.9.2008 od 19.30hod
Místo konání: klášter Zlatá Koruna
TRIO BEL CANTO,Beata Blašková.Zádrapovásoprán,Vítězslav Drápal-flétna,Libor Janečekkytara

"MAGIC BRASS"
Datum konání:13.9.2008 od 19.30hod
Místo konání: klášter Zlatá Koruna
Boris Jedlička-trubka,Pavel Hampel,Zdeněk
Roudnický-pozouny,Martin Kříž-tuba

"DYŠKANTI"
Datum konání:20.9.2008 od 21.00hod
Místo konání: klášter Zlatá Koruna
Martin Horyna – umělecký vedoucí

"BAROKNÍ OPERY"
Datum konání:24.9.2008 od 19.30hod
Místo konání: klášter Zlatá Koruna
Oldřich Kříž-bas,CZECH MORAVIAN
VIRTUOSI,Diriguje Josef Staněk

"SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT"
Datum konání:28.9.2008 od 19.30hod
Místo konání: klášter Zlatá Koruna
Závěrečný koncert královského hudebního festivalu – MUSICA BOHEMICA
ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ NA TENTO FESTIVAL PRO OBČANY S TRVALÝM POBYTEM V NAŠÍ OBCI
(tzn. Zlatá Koruna,Rájov a Plešovice)
-Pokud se dvojice u vstupu na jednotlivé koncerty prokáže občanským průkazem,kde bude
uveden trvalý pobyt v naší obci bude platit pouze jednu vstupenku.
-Děti do 15let vstupné zdarma
(Program festivalu naleznete také na www.zlatakoruna.cz nebo www.klaster-zlatakoruna.eu )

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

internetové stránky : http://www.zlatakoruna.cz/
Na těchto stránkách je umístněn i tento zpravodaj !
Bezplatný veřejný přístup k internetu každé úterý
14.30 – 16.30 hodin (v provozní době knihovny)

Aneta Finková
Zlatá Koruna

Dne 20.června proběhlo slavnostní uvítání nejmladších
občánků naší obce.Slavnostního uvítání se zúčastnilo pět
nejmladších z celkového počtu šesti.
Přejeme jim ještě jednou vše nejlepší a mnoho pohody
do jejich života.

Ondřej Král
Zlatá Koruna

Lukáš Moravec, Leona Novotná, Tereza Růzhová
Rájov
Rájov
Zlatá Koruna

MEMORIÁL VLASTIMILA NEJEDLÉHO
7.ročník

Fotbalový turnaj

Datum konání:
Sobota 26. července 2008
Slavnostní zahájení:
12.15 hod.
Místo konání: sportovní areál ve Zlaté Koruně
Účastníci turnaje:
SC 1906 Oberlind e.V.(Germany)
Smrčina Horní Planá
SK Bivoj Stožec
SK Zlatá Koruna
„SK Zlatá Koruna Fotbal srdečně zve všechny
příznivce fotbalu na tuto akci“

