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Zápis č.6
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 26.11.2007
Přítomno :
Omluven :

14 členů ZO
1 člen ZO

Program :

1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce,kontrolního výboru,finančního výboru
3. Rozpočtová změna a opatření č.2/2007 a č.3/2007
4. Cena vodného a stočného pro rok 2008
5. Rozpočet obce na rok 2008
6. Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
7. Schvalovací proces – zadání změny č.2 Územního plánu obce
8. Majetkoprávní záležitosti
8.1. Projednání záměru přijmout dar – Parcela KN č.169/31 k.ú. Z.Koruna
8.2. Zadání zakázky na rekonstrukci veřejného osvětlení v Plešovicích
8.3. Nájemní smlouva na obřadní síň a prostory mateřské školy na rok 2008
8.4. Koncepce rekonstrukce objektu č.p.55 Z.Koruna (DKT)
9. Různé
9.1.Zemědělská obecní stavba par.č.st.3 k.ú.Zlatá Koruna
10. Diskuse a závěr

1.Zahájení – volba návrhové komise

Jednání zastupitelstva zahájil v 18.00 starosta obce dále konstatoval,že je přítomna
nadpoloviční většina členů ZO,takže je jednání usnášení schopné,přečetl navržený a
doplněný program.

- program byl schválen 14 hlasy ,nikdo proti,
Navrhl ověřovatele zápisu :Zuzana Sojková ,Antonín Haniš

– schváleno 14 hlasy, nikdo proti.
Návrhová komise:
předseda Anna Šustrová,člen František Daněk,člen Mgr.Jindřich Špinar

– návrhová komise byla schválena 14 hlasy, nikdo proti.
Zapisovatel : Jiří Valvoda
Dále upozornil přítomné,že zápis z minulého jednání ZO je řádně ověřen,nebyly vzneseny
žádné připomínky a zápis je k nahlédnutí na dnešním jednání.
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ze zasednání ZO ze dne 27.9.2007

– schváleno 14 hlasy,nikdo proti.
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2. Zpráva o práci rady obce,kontrolníhovýboru,
finančního výboru
2.1. Zpráva o práci rady obce

Starosta podal informace o práci rady obce od 27.9.2007 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.6/2007-1

Zastupitelstvo obce bere předloženou zprávu o práci rady obce od 27.9.2007 do dnešního
jednání ZO na vědomí.

-schváleno 14 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
2.2. Zpráva o práci kontrolního výboru

Zprávu z činnosti kontrolního výboru přednesl pan Jiří Valvoda – předseda kontrolního
výboru.

2.3. Zpráva o práci finančního výboru

Zprávu z činnosti finančního výboru přednesla paní Zuzana Sojková – předseda
finančního výboru.

Usnesení ZO č.6/2007-2

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu z činnosti kontrolního a finančního
výboru v roce 2007

-schváleno 14 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

3. Rozpočtová změna a opatření č.2/2007 a č.3/2007

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s provedením rozpočtové změny a opatření č.2/2007
a č.3/2007

Usnesení ZO č.6/2007-3

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu a opatření č.2/2007 a č.3/2007,dle přílohy č.1.

-schváleno 14 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

4. Cena vodného a stočného pro rok 2008
1.4. Cena vodného pro rok 2008

Zastupitelstvo obce projednalo návrh kalkulace vodného pro rok 2008.

Usnesení ZO č.6/2007-4

Zastupitestvo obce schválilo návrh kalkulace ceny vodného pro rok s výslednou cenou
26,73,-Kč bez DPH.(29,13,-Kč vč.9% DPH) za m3 dodané vody.
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-schváleno 14 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
2.4. Cena stočného pro rok 2008

Zastupitelstvo obce projednalo návrh ceny stočného pro rok 2008.

Usnesení ZO č.6/2007-5

Zastupitelstvo obce schválilo návrh ceny stočného pro rok 2008 ve výši 10,-Kč za m3
vypuštěné odpadní vody do veřejné kanalizace,která je ukončena čistírnou odpadních vod
a 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)
Použití způsobu výpočtu v nerozhodných případech je v kompetenci starosty obce.

-schváleno 14 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

5. Rozpočet obce na rok 2008

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na rok 2008.Řádně zveřejněný návrh je
navržen jako shodkový (-2.000.000,-Kč).Shodek se promítá u položky odpadní vody
(3.201.378,-Kč).Kde je začleněn podíl obce pro rok 2008 na spolufinancování akce :
Kanalizace a ČOV Zlatá Koruna ve výši 2.987.000,-Kč.Pro financování této částky se
uvažuje o využití možnosti bezúročné půjčky od Jihočeského vodárenského svazu ve výši
2.000.000,-Kč.

Usnesení ZO č.6/2007-6

Zastupitelstvo obce schválilo návrh řádně zveřejněného rozpočtu obce pro rok 2008.
Rozdíl výdajů a příjmů je 2 000 000,-Kč a bude pokryt financováním z přebytku
hospodaření minulých let.(Příloha č.2)

-schváleno 14 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

6. Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
Zastupitelstvo obce projednalo návrh přijetí vnitřní směrnice o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu,dle právního rámce zákona č.137/2006 Sb.

Usnesení ZO č.6/2007-7

Zastupitelstvo obce schválilo návrh návrh vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu,dle právního rámce zákona č.137/2006 Sb.
(Příloha č.3)

-schváleno 13 hlasy,1 proti,nikdo se nezdržel

7. Schvalovací proces – zadání změny č.2 Územního
plánu obce

Zastupitelstvo obce projednalo návrh zadání změny č.2 Územního plánu obce Zlatá
Koruna.
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Usnesení ZO č.6/2007-8

Zastupitelstvo obce dne 26.11.2007 schválilo návrh zadání změny č.2 Územního plánu
obce Zlatá Koruna.
(Příloha č.4)

-schváleno 14 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

8. Majetkoprávní záležitosti
8.1. Projednání záměru přijmout dar–Parcela KN č.169/31 k.ú. Z.Koruna

Zastupitestvo obce se seznámilo s dopisem ze dne 25.10.2007,kde sděluje paní Zdeňka
Slámová,Zlatá Koruna č.p.12,že má v úmyslu darovat obci Zlatá Koruna pozemkovou
parcelu KN č.169/31 o výměře 72m2,která je v současné době v jejím výlučném
vlastnictví.Žádá pouze o zajištění tohoto převodu v plném rozsahu.Obdobné darování
pozemku již proběhlo v roce 2001.Darování pozemků paní Slámovou je v souvislosti
s výstavbou ZTV Zlatá Koruna.

Usnesení ZO č.6/2007-9

Zastupitelstvo obce schvaluje přijmutí daru v podobě pozemkové parcely KN č.169/31
v k.ú.Zlatá Koruna o výměře 72m2 od současného vlastníka tohoto pozemku paní
Zdeňky Slámové bytem Zlatá Koruna,Zlatá Koruna č.p.12.Obec Zlatá Koruna ponese
všechny náklady s tímto převodem.

-schváleno 14 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
8.2. Zadání zakázky na rekonstrukci veřejného osvětlení v Plešovicích

Zastupitelstvo obce projednalo zadání zakázky na rekonstrukci veřejného osvětlení
v Plešovicích společnosti SETERM ELEKTROMONTÁŽE k.s.,Třebížského 1,České
Budějovice jako vítěze výběrového řázení na rekonstrukci NN zadavatele splečnosti Eon.Cena dle předložené cenové nabídky je vč.DPH 570.199,-Kč

Krátkodobě s omluvou zasedání opouští zastupitel Mgr.Jindřich Špinar

Usnesení ZO č.6/2007-10

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání zakázky na rekonstrukci veřejného osvětlení
v Plešovicích společnosti SETERM ELEKTROMONTÁŽE k.s.,Třebížského 1,České
Budějovice jako vítěze výběrového řázení na rekonstrukci NN zadavatele splečnosti Eon.Cena dle předložené cenové nabídky je vč.DPH 570.199,-Kč a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy o dílo.

-schváleno 13 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
8.3. Nájemní smlouva na obřadní síň a prostory MŠ na rok 2008

Zastupitelstvo obce projednalo návrh Národního památkového ústavu v Českých
Budějovicích týkající se pronájmu obřadní síně a prostorů pro mateřskou školu na rok
2008 pro potřeby obce.

Usnesení ZO č.6/2007-11

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na rok 2008 pro obřadní síň ve
výši 13.612,-Kč a na prostory mateřské školy ve výši 47.922,-Kč.K podpisu předmětných
smluv pověřuje starostu obce.

-schváleno 14 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
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8.4. Koncepce rekonstrukce objektu č.p.55 Z.Koruna (DKT)

Starosta seznámil zstupitelstvo obce s podklady k rozhodnutí o příparvě rekonstrukce
DKT.

Zasedání s omluvou opuští zastupitel Jiří Bauer

Usnesení ZO č.6/2007-12

Zastupitestvo obce bere předložené informace,týkající se přípravy rekonstrukce DKT na
vědomí a pověřuje starostu zajistit na příští zasedání přítomnost zástupců firmy ,kteří by
prezentovali nabídku komplexního řešení v oblasti optimalizace nákladů na vytápění.

-schváleno 13 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

9. Různé

9.1. Zemědělská obecní stavba par.č.st.3 k.ú.Zlatá Koruna

Zastupitetstvo obce projednalo žádosti týkající se budoucího využití zemědělské obecní
stavby,která je postavena na stavební parcele č.3 v k.ú.Zlatá Koruna.

Usnesení ZO č.6/2007-12

Zastupitestvo obce schvaluje zveřejnit záměr dlouhodobého pronájmu,případně prodeje
zemědělské stavby stavební parc. č.3 v k.ú.Zlatá Koruna.Případní zájemci předloží svůj
záměr využití tohoto objektu,cenu a v případě dlouhodobého pronájmu návrh podmínek.

-schváleno 13 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

10. Diskuse a závěr
Diskuse

Růžena Moučková – ověření zda se u směrnice o zadávání VZ malého rozsahu jedná o
ceny bez DPH (ano)
Miloslav Mráz – Dotaz k budoucímu umísnění ČOV Zlatá Koruna – dolní část (obecní
pozemek u řeky KN č.48/3 k.ú.Zlatá Koruna)

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast na dnešním jednání a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno ve 21.10 hod
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………………………
Růžena Moučková
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

..……………………..
Milan Štindl
starosta obce

…………………………..
Zuzana Sojková
…………………………..
Antonín Haniš
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