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Zápis č.11
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 2.10.2008
Přítomno :
Omluveno :

13 členů ZO
2 členové ZO

Program :

1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce
3. Majetkoprávní záležitosti
3.1.Záměr prodeje částí pozemku KN č.164/2 v k.ú.Zlatá Koruna
3.2.Žádost o odprodej objektu bývalé autobusové čekárny na parc.č.56 v k.ú.Zlatá
Koruna
4. Různé
4.1.Zřízení JSDHO Zlatá Koruna – Plešovice
4.2.Příspěvek na ZTV od stavebníka RD – manželé Marešovi
4.3.Oprava komunikace v Rájově
5. Rozpočtová změna a opatření č.4/2008
6. Diskuse a závěr

1.Zahájení – volba návrhové komise

Zasedání zastupitelstva zahájil v 18.05 starosta obce dále konstatoval,že je přítomna
nadpoloviční většina členů ZO,takže je jednání usnášení schopné,přečetl navržený a
doplněný program.

- program byl schválen 13 hlasy ,nikdo proti,
Navrhl ověřovatele zápisu : Ladislav Krch , Zuzana Sojková

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti.
Návrhová komise:
předseda Růžena Moučková,členka Anna Šustrová,člen František Daněk

– návrhová komise byla schválena 13 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 zasedání ZO ze dne 17.10.2008

– schváleno 13 hlasy,nikdo proti.

2. Zpráva o práci rady obce

Starosta podal informace o práci rady obce od 17.7.2008 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.11/2008-1

Zastupitelstvo obce bere předloženou zprávu o práci rady obce od 17.7.2008 do dnešního
jednání ZO na vědomí.

-schváleno 13 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
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3. Majetkoprávní záležitosti
3.1.Záměr prodeje částí pozemku KN č.164/2 v k.ú.Zlatá Koruna

RO předložila,na základě žádosti Pavla Matouška bytem Zlatá Koruna č.p.104,Vladimíry
Hájkové bytem Zlatá Koruna č.p.105,Jiřího Valkonyho bytem Zlatá Koruna č.p.106,Ivana
Kneisla bytem Zlatá Koruna 107 a Františka Kaila vlastníka č.p.108 Zlatá Koruna, ke
schválení záměr prodeje části pozemkové parcely KN č.164/2 v k.ú.Zlatá Koruna s tím,že
žadatelé musí v případě schválení záměru uvedenou část pozemku na své náklady
geometricky zaměřit.Jedná se o zahrádky k bytovkám v horní části Zlaté Koruny.

Usnesení ZO č.11/2008-2

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje částí pozemku KN č.164/2 v k.ú.Zlatá
Koruna

-schváleno 13 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

3.2.Žádost o odprodej objektu bývalé autobusové čekárny na parc.č.56
v k.ú.Zlatá Koruna

Na základě obdržené žádosti o odprodej objektu bývalé autobusové čekárny na parc.č.56
v k.ú.Zlatá Koruna – žadatel Nejedlý Václav Stavebna Nejedlý byla tato žádost
předložena k projednání zastupitelstvu obce.

Usnesení ZO č.11/2008-3

Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem prodeje objektu bývalé čekárny na pozemku
parc.č.56 v k.ú.Zlatá Koruna.

-schváleno 0 hlasy,11 proti,2 se zdrželi

4. Různé
4.1.Zřízení JSDHO Zlatá Koruna – Plešovice

Zastupitelstvo obce projednalo zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů Zlatá Koruna Plešovice

Usnesení ZO č.11/2008-4

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení JSDHO Zlatá Koruna – Plešovice.(viz příloha č.1) a
pověřuje
radu
obce
zajištěním
Stejnopisu
jmenovacího
dekretu
velitele
jednotky,seznamem členů jednotky,dokumentací o odborné způsobilosti členů a dokladu
o zdravotní způsobilosti členů pro výkon v jednotce.

-schváleno 13hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

4.2.Příspěvek na ZTV od stavebníka RD – manželé Marešovi

RO přeložila zastupitelstvu obce návrh na stanovení finančního připojení na inženýrské
sítě zřízené obcí RD investor Luděk a Anežka Marešovi na parcele KN č.169/69
v k.ú.Zlatá Koruna ve výši 70.000,-Kč.
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Uvedená parcela je připravena k napojení na el.,plyn,kanalizaci a komunikaci.Není
připravena k napojení vody a je zatížena uložením hlavního vedení vodovodního
řadu,hlavního el.vedení (zemního i vzdušného).Realizovaná stavba ZTV Zlatá
Koruna,kterou realizovala obec nebyla vyvolána potřebou připojení tohoto pozemku.

Usnesení ZO č.11/2008-5

ZO stanovuje finanční podíl pro stavebníky RD na parcele KN č.169/69 v k.ú.Zlatá Koruna
ve výši 70.000,-Kč za napojení na ZTV Zlatá Koruna.

-schváleno 13hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

4.3.Oprava komunikace v Rájově

Zastupitelstvo obce projednalo zadání opravy části místní komunikace v Rájově dle
výsledku poptávkového řízení ze dne 25.9.2008 a předložené cenové nabídky na opravu
části místní komunikace v Rájově na parcele KN č.562/4 a KN č.180/3,kterou podala
stavební firma Swietelsky stavební s.r.o.,Kájov jako nejvýhodnější nabídku s celkovou
cenou 551.156,-Kč vč.DPH.Zároveň projednalo opravu části místní komunikace do
Cihelny.

Usnesení ZO č.11/2008-6

Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci opravy komunikace v Rájově ,dle vítězné cenové
nabídky z poptávkového řízení ze dne 25.9.2008 v celkové ceně 551.156,-Kč vč.DPH a
lokální opravu komunikace do Cihelny v nákladu 60 tis.Kč vč.DPH a zadává provedení díla
stavební společnosti Swietelsky s.r.o.,Kájov.

-schváleno 13hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

5. Rozpočtová změna č.4/2008

Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem rozpočtové změny a rozpočtového opatření
č.4/2008

Usnesení ZO č.10/2008-7

ZO schvaluje rozpočtovou změnu a opatření č.4/2008 (Příloha č.2)

-schváleno 13 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

6. Diskuse a závěr
Diskuse - nenaplněna

Závěr
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Závěrem poděkoval starosta za účast na dnešním jednání a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno ve 19.45 hod

………………………
Růžena Moučková
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

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

…………………………..
Ladislav Krch
…………………………..
Anna Šustrová
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