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Příští jednání
Zastupitelstva obce

Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Čtvrtek 18.prosince 2008
v 18.00 hod

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO

Jednání zastupitelstva obce dne 2.října 2008

Radnice
ve Zlaté Koruně

•
•

Jednání zastupitelstva
obce je veřejné !

•
•

Program :
Zahájení
Zpráva o práci rady obce
Majetkoprávní záležitosti
Rozpočtová změna č.5/2008
Vodné,stočné 2009
Rozpočet 2009
Schvalovací proces :
-Obecně závazné vyhlášky
-Plán obnovy vodovodu a
kanalizace.
…a další

•
•

zprávu o práci rady obce od posledního zasedání zastupitelstva.
záměr prodeje částí pozemku KN č.164/2 v k.ú.Zlatá Koruna (zahrádky u
řadovek v horní části obce Zlatá Koruna č.p.104 - 109
zřízení Jednotky Sboru Dobrovolných Hasičů Obce Zlatá Koruna – Plešovice.
příspěvek od stavebníka nového rodinného domu na parc. KN č.169/69 v
k.ú.Zlatá Koruna.
opravu místní komunikace v Rájově.
rozpočtovou změnu a opatření č.4/2008.
ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVÁLILO

•

záměr prodat objekt bývalé autobusové čekárny v dolní části Zlaté Koruny.

Vážení spoluobčané !
S průběhem jednání zastupitelstva obce se můžete vždy seznámit přímo,neboť jednání
jsou veřejně přístupná nebo následně v zápise z jednání zastupitelstva i rady obce,které je
Vám plně k dispozici na Obecním úřadě.Rovněž přijatá usnesení Zastupitelstva i Rady obce
naleznete na oficiálních webových stránkách obce http://www.zlatakoruna.cz/ Vzhledem
k tomu,že zlatokorunský zpravodaj má omezený prostor pro informace jsou projednávané
body zastupitelstvem 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
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA JIHOČESKÉHO KRAJE
KONANÉ DNE 17. – 18.10.2008
OBEC ZLATÁ KORUNA
Celkový počet voličů 579
Volební účast 252 voličů tzn. 43,52%
Počet platných hlasů 248
Seznam dle umístnění :
1.Občanská demokratická strana (ODS) 73 hlasů tzn.29,43%
2.Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 72 hlasů tzn.29,03%
3.Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 38 hlasů tzn.15,32%
4.Křesťanská demokr.unie-Čs.str.lid. (KDU-ČSL) 21 hlasů tzn.8,46%
5.SNK Evropští demokraté 11 hlasů tzn.4,43%
6.Strana zelených 10 hlasů tzn.4,03%
7.Doktoři (za uzdravení společnosti) 6 hlasů tzn.2,41%
8.Volte Pravý Blok-www.cibulka .net 6 hlasů tzn.2,41%
9.Dělnická strana 6 hlasů tzn.2,41%
10.Dohoda pro změnu 4 hlasy tzn.1,61%
11.SDŽ-strana důstojného života 1 hlas tzn.0,40%
12.Moravané bez hlasu
13.Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. bez hlasu

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
Sobota 6.prosince 2008 od 20.00 hodin
Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

Kulturní dům ve Zlaté Koruně
Hraje : „NALEŽATO BEAT“

internetové stránky : http://www.zlatakoruna.cz/
Na těchto stránkách je umístněn i tento zpravodaj !
Bezplatný veřejný přístup k internetu :
Knihovna Z.Koruna každé úterý 14.30 – 16.30 hodin
Knihovna Plešovice každý pátek 16 - 17 hodin

Vstupné 60,-Kč
Vstupenka = pivko zdarma

Obec Zlatá Koruna ve spolupráci s Českým červeným křížem a Mateřskou školou
pořádá

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU PRO DĚTI
Neděle 7.prosince 2008 od 14.00 hodin
Kulturní dům ve Zlaté Koruně
Vstup zdarma

Srdečně zveme všechny děti ze všech částí naší obce v doprovodu rodičů a prarodičů
na připravený bohatý program.
Obec Zlatá Koruna ve spolupráci s Mateřskou školou
pořádá

VÁNOČNÍ POSEZENÍ S DŮCHODCI
Pátek 12.prosince 2008 od 15.00 hodin
Kulturní dům ve Zlaté Koruně – restaurace „Na hřišti“
Vstup zdarma

Srdečně zveme všechny naše důchodce ze všech částí naší obce na připravený program
• Zahájení
• Besídka dětí z mateřské školky
• Dechovky - hrají k poslechu a k tanci „KAMEŇÁCI“
V případě potřeby je možné si do 10.prosince domluvit se starostou svoz a odvoz na tuto
akci .Telefonické číslo 380743119 nebo osobně na obecním úřadu.

VÁNOČNÍ KONCERT
neděle 21.12.2008 od 18.00 hodin
v kostele P.Marie ve Zlaté Koruně

J.J.Ryba
Česká mše vánoční
Sólisti:Marie Pešková - soprán,Karolína Berková - Bubleová - alt,
Jiří Hruška - tenor,Oldřich Kříž - bas
Chrámový pěvecký sbor Velešín
Filharmonický orchestr České Budějovice, dirigent –
Martin PESCHÍK
Cena vstupenek: 100 Kč, mládež do 15 let zdarma.
Prodej vstupenek zahájen 1 hodinu před koncertem
Předprodej vstupenek v infocentrum Český Krumlov, nám. Svornosti

Pořádá Agentura Kraus Koncert

