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Mateřská škola děkuje
všem rodičům a
sponzorům za jejich
pomoc a spolupráci
v roce 2008

OBSAH

Úvod
1
-------------------------PF 2009
1
-------------------------Z jednání
zastupitelstva obce 2
-------------------------Rozpočet na 2009
2
-------------------------Nová odpadová
vyhláška
3
-------------------------Kominické práce
4
-------------------------Nevšední fotbalový
turnaj
4
-------------------------Bezdrátový internet
pro celou obec
4
--------------------------

Datum 23.12.2008

Vážení spoluobčané !
Dnes se Vám dostává do rukou poslední zlatokorunský zpravodaj roku 2008.Je
vydáván pár chvil před štědrým dnem a tak bych ,ze srdce rád, Vám všem popřál
Veselé vánoce,klidné prožití svátků,pevné zdraví a mnoho šťastných chvil s těmi,
kteří jsou vám nejbližší.Do nového roku přidávám přání mnoha úspěchů
v soukromém i pracovním životě.
Vánoce sice začínají,ale naše Obec ,již koncem listopadu, jeden pomyslný dárek
dostala.Byla schválena naše žádost o finanční podporu akce „Kanalizace,čistírna
odpadních vod a rekonstrukce vodovodu v historické části naší obce“ z operačního
programu životní prostředí.Tato připravovaná největší akce v novodobé historii
naší obce je v celkovém finančním objemu bezmála 33 miliónů.Podpora
z evropského společenství a státního rozpočtu je více než 26 miliónů a náš podíl
činí 6 674 987,-Kč.I přes tuto velice pozitivní zprávu není však čas na oslavu.Nyní
nás čeká tvrdá a vysilující práce.Takto rozsáhlá stavba sebou nese i svá rizika a
komplikace.V první řadě Vás již dnes žádám o toleranci a pochopení při realizaci
stavby.Aby přesné informace k Vám dorazili včas,máme v úmyslu připravit podle
potřeby informační schůzky,kde po dohodě se zhotovitelem,který bude vybrán na
základě výběrového řízení,Vás budeme informovat o různých omezeních a
přesnějšímu harmonogramu prací.V současné době je připravováno výběrové
řízení na zhotovitele stavby,stavební dozor a budoucího provozovatele.Pokud
půjde vše bez komplikací,stavební práce začnou ihned,jak to dovolí jarní
počasí.Stavba bude dle předběžného plánu trvat do léta 2010.Samozřejmě,že
učiníme vše pro to,aby stavba co možná nejméně zasahovala do běžného života
naší obce a rovněž co nejméně komplikovala letní sezónu.
Myslím,že je na místě uvést ještě některé důležité informace v této věci.O
vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod v této části naší obce se vážně
zabýváme již od sedmdesátých let minulého století.Bylo pracováno na různých
studiích a projektech.V roce 2005 jsme získali územní rozhodnutí a v roce 2006
stavební povolení.Od roku 2005 jsme se začali ucházet o finanční
podporu.Celkem třikrát z národních programů a dvakrát z Evropských fondů.Tato
nepřetržitá aktivita a vytrvalost se vyplatila.Poslední pátá žádost byla schválena.
Tato akce je existenční záležitostí a to nejen proto,že absence této
vodohospodářské infrastruktury způsobuje nejeden vážný problém v obci,ale
rovněž v případě,že odkanalizování této části nevyřešíme, můžeme být
vystavováni sankcím z Evropské unie.Nyní máme tedy velkou a neopakovatelnou
možnost posunout se o pořádný kus kupředu.
V závěru tohoto úvodního příspěvku mi dovolte ,s blížícím se koncem roku
poděkovat, Všem těm ,kteří se podílejí na zdárném chodu naší obce.Velmi si toho
vážím.
S úctou Váš starosta Milan Štindl

Obecní úřad,zastupitelstvo obce a Mateřská škola přejí
svým spoluobčanům krásné Vánoce a do nového roku
mnoho zdraví,štěstí a pohody.

PF 2009
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Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Jednání zastupitelstva obce dne 18.prosince 2008
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
• zprávu o práci rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce
• zprávu finančního a kontrolního výboru
• prodeje částí pozemku KN č.164/2 v k.ú.Zlatá Koruna
• prodej pozemku KN č.158/1 a části KN č.156/2 v k.ú.Zlatá Koruna
• prodej části pozemku KN č.111/96 v k.ú.Rájov
• prodej části pozemku KN č.143/4 v k.ú.Rájov
• pronájem prostorů pro mateřskou školu a obřadní síně na rok 2009 od Národního památkového
ústavu,kláštera Zlatá Koruna
• zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Zlatá Koruna – Rájov
• obecně závaznou vyhlášku č.1/2008 „o stanovení podmínek pro pořádání,průběh a ukončení
veřejnosti přístupných kulturních podniků,včetně tanečních zábav a diskoték,a jiných kulturních
podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.“
• obecně závaznou vyhlášku č.2/2008 „Požární řád obce Zlatá Koruna“
• obecně závaznou vyhlášku č.3/2008 „o systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikající na území obce Zlatá Koruna“
• plán financování a realizace obnovy vodovodu a kanalizace na období 2009-2018
• územní studii – umístění RD na parcele KN č.233/25 v k.ú.Zlatá Koruna
• rozpočtovou změnu a opatření č.5/2008
• vodné pro rok 2009 ve výši 27,72,-Kč bez DPH
• stočné pro rok 2009 ve výši 10.00,- Kč vč.DPH pro uživatele veřejné kanalizace,která je ukončena
čistírnou odpadních vod.
• rozpočet obce na rok 2009
• Rozpočtový výhled obce na období 2010-2011
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.

Starosta M.Š.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2009
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(„Vzhledem k tomu,že došlo k vydání tří nových obecně závazných vyhlášek,uveřejníme text těchto
vyhlášek,aby jste měli možnost se s nimi detailně seznámit, postupně i v našem zpravodaji.
Dnes vyhláška týkající se odpadů“)
Obecně závazná vyhláška č. 3/2008
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce Zlatá Koruna
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna se na svém zasedání dne 18.12.2008 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)
Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky
(1)
Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce.
(2)
Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které pobývají na území obce a produkují zde komunální odpad, pokud
se na ně podle zákona o odpadech nevztahují povinnosti původce (dále jen „fyzická osoba“).
Čl. 2
Systém třídění komunálního odpadu
(1)
Komunálním odpadem se podle zákona o odpadech rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu (Katalog odpadů), s výjimkou odpadů
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
(2)
Komunální odpad se třídí na složky podle následujícího systému:
a)
Sklo
b)
Plast
c)
Papír
d)
Nápojové kartony
e)
Elektrozařízení
f)
Kovové složky komunálního odpadu
g)
Velkoobjemový komunální odpad
h)
Nebezpečné složky komunálního odpadu
i)
Směsný – zbytkový odpad
Čl. 3
Systém nakládání s komunálním odpadem
(1)
Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného touto vyhláškou, pokud odpad
samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy.1
(2)
Jednotlivé složky komunálního odpadu, které jsou vytříděny dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky se ukládají na těchto místech:
a)
Sklo je ukládáno do zvláštních kontejnerů zelené barvy, které jsou umístěny ve všech místních částech obce. Kontejnery
jsou označeny druhem odpadu, který je do nich možno odkládat.
b)
Plasty jsou ukládány do zvláštních kontejnerů žluté barvy, které jsou umístěny ve všech místních částech obce
Kontejnery jsou označeny druhem odpadu, který je do nich možno odkládat. Před uložením se objem minimalizuje
stlačením nebo sešlápnutím PET lahví.
c)
Papír je ukládán do zvláštních kontejnerů modré barvy, které jsou umístěny ve všech místních částech obce Kontejnery
jsou označeny druhem odpadu, který je do nich možno odkládat.
d)
Nápojové kartony jsou ukládány do kontejnerů na plasty žluté barvy, které jsou umístěny ve všech místních částech
obce Kontejnery jsou označeny druhem odpadu, který je do nich možno odkládat.
e)
Elektrozařízení je odevzdávané ve sběrně nepotřebných elektrozařízení,které je zřízené ve Zlaté Koruně u č.p.5 v jeho
dvoře.Provozní doba této sběrny je každou první sobotu v měsíci od 10.00 do 11.00 hodin
f)
Sběr kovových složek komunálního odpadu zajišťují sbory dobrovolných hasičů a jiná místní sdružení mobilním
způsobem v termínu, o němž jsou občané vyrozuměni v dostatečném předstihu způsobem v místě obvyklým
g)
Velkoobjemový komunální odpad – (vyřazené skříně, gauče, matrace, postele, stoly, lavice apod.) se svážejí z
jednotlivých částí obce dvakrát ročně. Termíny a místa svozů jsou obvyklým způsobem v dostatečném předstihu
zveřejněny.
h)
Nebezpečné složky komunálního odpadu (např. olejové filtry, pesticidy, olověné akumulátory, chemikálie, zbytky barev
a ředidel apod.) se svážejí z jednotlivých částí obce dvakrát ročně. Termíny a místa svozů jsou obvyklým způsobem v
dostatečném předstihu zveřejněny.
i)
Směsný - zbytkový odpad (smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, tuhé kuchyňské odpady apod.) se ukládá
do typizovaných sběrných nádob „Popelnic“. Do nádob a na místa určená v čl. 3 v odst. 2 této vyhlášky nemohou být
ukládány jiné složky komunálního odpadu, než pro které jsou určeny.
Čl. 4
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle obecně závazných právních předpisů 1.( např.zákon č.200/1990 Sb.,
o přestupcích,ve znění pozdějších předpisů,zákon č.185/2001 Sb.,o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. 5
Dohled
Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky provádí obecní úřad.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/96 Obce Zlatá Koruna o hospodaření tuhým domovním odpadem.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení.(Tzn. 3.ledna 2009)

JEDNOU VĚTOU
Vývoz popelnic s komunálním odpadem nebude
přes vánoční svátky přerušen
proběhne ve středu 24.12.2008.

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)

---------------------------------------------------Termín pro pořádání Masopustu :
Zlatá Koruna 7.února 2009
Rájov 14.února 2009.

KOMINICKÉ PRÁCE
Vzhledem k stále rostoucím dotazům týkající se čištění
komínů,nabízíme
zprostředkování
těchto
kominických
prací.Zájemci ze všech částí naší obce se mohou přihlásit do
seznamu na obecním úřadě ve Zlaté Koruně
(Pondělí a středa od 7.00 -17.00 hodin tel.380 743 119)
v termínu od 5.ledna do 30.ledna 2009.Předmětný seznam
bude předán kominíkovi,který zapsané zájemce navštíví a
provede
vyčištění
komínů.Při
nahlášení
uvádějte
jméno,adresu
a
telefonní
číslo.Práce
dle
dohody
s kominíkem proběhnou během měsíce února 2009.

PŘÁTELSKÉ ROZLOUČENÍ S FOTBALOVOU SEZONOU
VE ZLATÉ KORUNĚ.
V tradičním fotbalovém utkání se utkají současní a bývalí hráči SK Zlatá Koruna Fotbal.
Zahájení

Zlatá Koruna na hřišti
v sobotu 27.12.2008 ve 13.00 hodin.
Zveme všechny na nevšední zápas.
„Sportovní klub přeje Všem Veselé vánoce a šťastný
nový rok a svým fanouškům a sponzorům
děkuje za podporu v roce 2008“
Za SK Zlatá Koruna – Fotbal ing.Petr Gallistl

NOVĚ ZŘÍZENA MOŽNOST VYSOKORYCHLOSTNÍHO
INTERNETU PRO PLEŠOVICE BEZ TELEFONNÍ LINKY
Do nedávné doby měli možnost pouze obyvatelé Zlaté Koruny a Rájova na výběr
vysokorychlostního připojení k síti internetu a to přes pevnou linku a nebo přes
bezdrátovou WiFi technologii.

NYNÍ MAJÍ ROVNĚŽ OBYVATELÉ PŘEVÁŽNÉ ČÁSTI
PLEŠOVIC NA VÝBĚR.
V případě zájmu o vysokorychlostní připojení k síti internetu
v Plešovicích kontaktujte :

PciNET 08 – Martin Bína,Mojné 39 tel.606 692 520
e-mail : bina.m@tiscali.cz
Příklad nabídky připojení :
4/2M agregace 1:50 cena 380 Kč vč.DPH/měsíc
8/4M agregace 1:20 cena 640 Kč vč.DPH/měsíc
Neplatí žádné omezení přenesených dat (FUP)ani omezení času stráveného na
internetu.

