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Datum 20.3.2009

ZÁPIS DO
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis do mateřské
školy Zlatá Koruna pro
školní rok 2009/2010
se bude konat
14.-17.dubna 2009 od
15.00 do 16.00 hodin
v prostorách mateřské
školy ve Zlaté Koruně
(areál kláštera Zlatá
Koruna)

Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Jednání zastupitelstva obce dne 11.března 2009
•

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
Zprávu o práci rady obce od 18.12.2008 do 11.3.2009.

•

Zadávací dokumentaci výběrového řízení na zhotovitele a technický
stavební dozor na stavbu „Kanalizace,ČOV a vodovod v obci Zlatá Koruna.

•

Rozpočtovou změnu a opatření č.6/2008.

•

Podání žádostí v rámci 5.výzvy Regionálního operačního programu na
„Stezku pro pěší a cyklisty Zlatá Koruna Rájov“ a „Úpravy veřejných
prostranství Rájov“ (Možnost získat dotaci 92,5%, podíl obce 7,5%).

•

Mandátní smlouvu se společností PROPLYN CB s.r.o. na zajištění
potřebných podkladů pro podání žádosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí s cílem změnit způsob vytápění z pevných paliv na plyn
objektu kulturního domu a zateplit kulturní víceúčelový sál včetně výměny
oken a dveří. (Možnost získat dotaci 90%, podíl obce 10%).

•

Zahájení přípravných projekčních prací na rekonstrukci přízemí radnice
Zlatá Koruna č.p.41 pro potřeby mateřské školky Zlatá Koruna.

•

podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace v integrovaném operačním
programu na typový projekt Czech POINT upgrade kontaktního místa.
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Vysokorychlostní
internet v obci
TERMS a.s.
Tel.606 687 309
PciNET Martin Bína
Tel.606 692 520
O2
Tel.800 020 202

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, obracejte se přímo 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
SPORTOVNÍ KLUB ZLATÁ KORUNA
pořádá
VELIKONOČNÍ ZÁBAVU
Neděle 12.4.2009 od 20:00 do 03:00 hodin
K tanci a poslechu hrají : NALEŽATO BEAT
Velmi hodnotná tombola,vstup 100 Kč
Předprodej na tel. 604 280 269 - Petr Gallistl
Prvních 100 zakoupených lístků
bude s výrazným bonusem!!!!!!

VESELÉ
VELIKONOCE
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OBEC ZLATÁ KORUNA
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008
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
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna se na svém zasedání dne 18.12.2008 usnesením č. 12/2008-11 usneslo vydat na
základě ust. § 10 písm. b), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1 Úvodní ustanovení
Cílem této obecně závazné vyhlášky je v souladu se zákonným zmocněním a platnou právní úpravou vytvořit
rámec pro zajištění veřejného pořádku při konání veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních
zábav a diskoték, veřejných hudebních produkcí a jiných kulturních podniků.
Čl. 2 Výklad pojmů
Pro účely této obecně závazné vyhlášky jsou použity pojmy:
Veřejná produkce hudby – touto produkcí se rozumí hudba živá (např. při tanečních zábavách, plesech,
koncertech) i hudba reprodukovaná (např. z CD či z jiných přehrávačů, z rozhlasu ..), provozovaná na veřejnosti
přístupných místech bez ohledu na to, zda je provozována ve vnitřních či venkovních prostorech.
Pořadatel akce – je právnická či fyzická osoba, která hradí náklady s pořádáním akce spojené.
Veřejné prostranství – jsou všechny náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Čl. 3 Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, tanečních
zábav, diskoték a jiných kulturních podniků
(1)
Veřejnosti přístupné kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, a jiné kulturní podniky, jejich
součástí je veřejná produkce hudby, lze provozovat pouze v době:
od 16:00 do 20:00 hodin.
(2)Výše uvedená ustanovení odst. 1 se nevztahují na církve a náboženské společnosti, pokud pořádají náboženské
obřady v církevních objektech nebo na pozemcích, které s těmito objekty funkčně souvisí.
(3)Výše uvedená ustanovení odst. 1 se nevztahují na kulturní podniky spojené s veřejnou produkcí hudby konané
v prostorách Kláštera Zlatá Koruna a v kulturním domě Zlatá Koruna č.p.55.
Čl. 4 Oznamovací povinnost
(1) Pořadatel veřejnosti přístupného kulturního podniku, včetně tanečních zábav a diskoték, a jiného kulturního
podniku, jehož součástí je veřejná produkce hudby, je povinen Obecnímu úřadu Zlatá Koruna oznámit nejméně do
30 dnů (nejméně do 60 dnů koná-li se akce na otevřeném prostranství) před konáním akce:
a)
jméno, příjmení, datum narození, telefonický kontakt, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li
odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firmu, sídlo a
označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,
b)
označení druhu podniku, dobu a místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení,
c)
předpokládaný počet účastníků tohoto podniku
Čl. 5 Výjimky
(1) Z ustanovení Čl. 3 odst. 1 může být na základě písemné žádosti udělena radou obce výjimka. Výjimku lze
udělit pouze na pořádání konkrétní akce, v případě pravidelného opakování akce na určité delší časové období,
max. však 6 měsíců.
(2) Žádost o výjimku se podává nejméně 30 dnů před dnem konání akce Radě obce Zlatá Koruna. Pokud se akce
koná na otevřeném prostranství žádost o výjimku je nutno podat nejméně 60 dnů před dnem konání akce.
Žádost o výjimku musí obsahovat:
a)
popis akce – druh hudební produkce, dobu a místo jejího konání
b)
jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, IČ
c)
jméno a příjmení osoby odpovědné za zajištění pořadatelské činnosti
d)
předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní.
e)
důvod žádosti o udělení výjimky
f)
návrh opatření učiněných pořadatelem pro zajištění veřejného pořádku při konání akce (např. dostatečné
hygienické zázemí, zajištění čistoty a likvidace odpadů v průběhu akce, omezení hlučnosti apod.)
(3) Rada obce rozhodne ve lhůtě 30-ti dnů ode dne podání žádosti. Vyžádá-li si povolení k uskutečnění kulturního
podniku omezení silniční dopravy, úplnou uzavírku komunikace nebo jiné omezení, prodlužuje se uvedená lhůta na
60 dnů.
(4) Rada obce může udělenou výjimku v průběhu jejího trvání odejmout, narušuje-li činnost veřejný pořádek.
(5) Povinnost žádat o výjimku se nevztahuje na akce pořádané obcí Zlatá Koruna.
Čl. 6 Závěrečná ustanovení
(1)
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje podle zvláštních předpisů.
(2)
Udělené výjimky dle původní Obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 o stanovení podmínek pro konání
veřejných produkcí platí pouze do nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky.
(3)
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o stanovení podmínek pro
konání veřejných produkcí v obci Zlatá Koruna.
(4)
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. (tzn.3.ledna 2009)
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(Na základě žádosti,kterou podala paní JUDr.Marie Králová uveřejňujeme oznámení o přestupku,které je
adresováno pro Městský úřad v Českém Krumlově-přestupková komise)
NAPADENÍ PSEM
Ve Zlaté Koruně 23.2.2009
Dne 18.2.2009 kolem 17:00 hodin jsem šla na procházku ze Zlaté Koruny do Rájova s mou dcerou Markétou
Královou,nar.1990 a se svým psem dlouhosrstým jezevčíkem,stáří 12 let.Když jsme došly k bývalému
kravínu,který v současné době slouží k podnikatelským aktivitám pana Pavla Svobody,trvale bytem Hněvanou
21,382 41 Kaplice,vyběhl na nás zcela nečekaně z oploceného areálu veliký černý pes,mnohem větší než
vlčák,jedná se pravděpodobně o bojové plemeno a skočil na mého jezevčíka,kterého jsem vedla na vodítku.Tohoto
jsem okamžitě pustila a hlavně jsem se snažila dostat se do bezpečí,když zmíněný pes stále obíhal mého psa.V tu
chvíli šel z autobusové zastávky v Rájově pan Ladislav Štindl,trvale bytem Zlatá Koruna a vzhledem k tomu,že se
rovněž obával tohoto psa,sdělil mi :„Pojď se schovat k Moučkům do zahrady,ty mívají otevřenou branku“.Tak jsem
také učinila,podotýkám,že Moučkovi bydlí cca 20 metrů od kravína.pes ještě chvíli běhal kolem plotu,neboť se nám
podařilo za plot schovat i jezevčíka a poté běžel směrem na náves.Protože jsem měla u sebe mobilní
telefon,okamžitě jsem zavolala na obecní úřad panu starostovi Milanu Štindlovi,aby přijel sjednat nápravu.Po
několika minutách starosta opravdu přijel a řekl mi,že tento pes již asi osmkrát z oploceného areálu utekl a že tyto
útěky řeší s majitelem psa napomenutím.Poté se starosta spojil s majitelem firmy,který na místo vyslal pracovníka
s tím,aby zabezpečil psa.Jak celá věc dopadla nevím,neboť v době,kdy jsem odtud odjela,pes ještě odchycen
nebyl.
S panem Ladislavem Štindlem jsme se rozhodli pokračovat v cestě do Zlaté Koruny,avšak když jsme opět přišli
ke kravínu,zjistili jsme,že v plotě je vykousaná veliká díra,kolem plotu běhal další pes,a to vlčák a pan Štindl mě
opět vyzval,abychom se vrátili k Moučkům za plot,neboť bychom mohli být napadeni dalším psem.proto jsem
nakonec zavolala svému synovi Jaroslavu Královi,který pro nás dojel a odvezl nás domů spolu s mým psem.
S ohledem na způsob,jakým pan starosta Milan Štindl řeší opakované útěky zmíněného psa z oploceného
areálu,jsem se rozhodla informovat Vás o této situaci,neboť se domnívám,že podle § 46 odst.2 zákona o
přestupcích,eventuelně přestupku,který je uveden v zákoně na ochranu zvířat proti týrání podle § 246/1992 Sb.,ve
znění pozdějších předpisů,neboť dle tohoto zákona je majitel povinen zabezpečit svého psa před útěky,zvláště
pak,jedná-li se o rasu psa bojového plemene.
Podotýkám,že daná silnice z Rájova do Zlaté Koruny je velice frekventovaná.Jednak zde chodí studenti ze Zlaté
Koruny,kteří studují v Český Budějovicích a musejí chodit na autobusovou zastávku do Rájova.Při návratu ze školy
chodí často i ve večerních hodinách.
Velmi frekventovaná je tato silnice též v létě,když po ní chodí mnoho turistů.Vzhledem k tomu,že mezi obcí Rájov
a Zlatou Korunou se nachází hřbitov,chodí touto cestou též řada starších lidí důchodců právě na hřbitov.
Z ohledem na skutečnost,že i od občanů Rájova jsem se doslechla o obavách z tohoto psa,vzhledem k mé osobní
zkušenosti a vzhledem k frekventovanosti oné cesty,rozhodla jsem se oznámit Vám událost,která se mi stala dne
18.2.2009 a žádám,aby celá věc i s přihlédnutím k předchozím útěkům psa byla řádně prošetřena,neboť právě
tímto prošetřením a věnováním pozornosti této věci chci zabránit tomu,aby nedošlo k těžkému zranění člověka ze
strany zmíněného psa,eventuelně dalšího vlčáka.
Na závěr podotýkám,že nepovažuji za dostatečnou ochranu současné oplocení zmíněného areálu,když na vlastní
oči jsem viděla,že tento pes prokousal díru v tomto oplocení.
Vzhledem k tomu,že se cítím být poškozenou v dané věci,prosím,abych byla vyrozuměna o učiněných opatřeních
a o výsledku přestupkového řízení.
S pozdravem JUDr.Marie Králová,Zlatá Koruna 32
MÍSTNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
27.února se sešla MS ČČK na valné hromadě,aby zhodnotila práci za uplynulý rok a zvolila nové
představenstvo na další čtyřleté období.
Během loňského roku jsme dvakrát uskutečnili sběr ošacení pro ošacovací středisko ČČK Český Krumlov.Pro
své členky jsme připravili dvě zdařilé akce.Tou první byla oslava Dne matek,která proběhla v květnu,druhou
Vánoční posezení v závěru roku 2008.Obě proběhly v příjemném prostředí zasedací místnosti OÚ za účasti
nejen našich členek,ale i hosta,kterým byla ředitelka OS ČČK Č.Krumlov paní Eva Pejchalová.Při těchto
příležitostech jsme předali bonboniéry těm ženám z MS,které během roku oslavili významné životní jubileum –
paní Marii Litvanové,Marii Decarliové,Marii Homolkové a Zdeňce Štindlové.
Podíleli jsme se též na konání Dne dětí,kde jsme zajišťovali zdravotní službu a pomáhali při podávání
občerstvení a dozoru na trase při „Cestě pohádkovým lesem“.Na Mikulášskou nadílku dětem jsme zakoupili 80
kusů adventních kalendářů pro děti jako odměny za soutěže.Kromě tohoto jsme se podíleli i na dalších akcích
ve spolupráci s OÚ /pietní akt,posezení seniorů o Vánocích,kontrola lékárniček/.Při všech těchto akcích máme
velikou podporu ve vedení obce,bez které bychom akce nemohli uskutečnit.Patří jim velké poděkování.
Za MS ČČK Zdena Doláková

SBĚR OŠACENÍ
6. a 7.dubna 2009.
Použitelné čisté ošacení,obuv a hračky můžete přinést od 15.00
do 17.00 hodin do přízemí obecního úřadu ve Zlaté
Koruně,kde je převezmou paní Vlasta Jakubcová (pondělí) a
paní Marie Koubová (úterý).
Za darované věci předem děkujeme MS ČČK Zlatá Koruna

ZAJÍMAVÝ INTERNETOVÝ ODKAZ
http://digi.ceskearchivy.cz/
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)

Digitální archiv
Státního oblastního archivu v Třeboni
Mimo velmi zajímavých informací zde naleznete například
i pamětní knihu obce Rájov rok 1933-1942,Pamětní
knihu obce Plešovice rok 1926-1945 a mnoho dalšího.

DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SPORTU PRO ROK 2008
Obec Zlatá Koruna
vyhlašuje
Dotační program na podporu sportu pro rok 2009
Termín odevzdání žádostí do 30.4.2009
Žádosti se podávají ve stanoveném termínu dle „Pravidel dělení dotace pro sport z rozpočtu obce
Zlatá Koruna“ na Obecní úřad ve Zlaté Koruně
(úřední dny Po,St 7:00 – 17:00hod)
Na rok 2009 pro tento účel je vyčleněna z rozpočtu obce částka 50.000,-Kč
Pravidla dělení dotace pro sport z rozpočtu obce Zlatá Koruna (www.zlatakoruna.cz)
SRDEČNĚ ZVEME NA PŘIPRAVENÝ ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ
BAD FÜSSING V NĚMECKU,KTERÝ NABÍZÍ REGENERACI A ODPOČINEK
termín zájezdu – středa 22.dubna 2009
Odjezd - 6:00 hod
Rájov, Zlatá Koruna,Plešovice.
Cena zájezdu – důchodci s trvalým pobytem v naší obci 150,- Kč,
ostatní 300,- Kč
(Účast na zájezdu je nutné nahlásit na Obecním úřadě ve Zlaté Koruně a na pokladně
zaplatit předem nejpozději 15.dubna 2009).
Upozorňujeme zájemce,že zájezd není připojištěn proti úrazu !
Připojištění lze vyřídit u každé pojišťovny.Ceny připojištění jsou v rozmezí 17,- až 35,- Kč za den.
Vstup do lázní 7,5 Euro
Podzimní zájezd do termálních lázní bude nahrazen poznávacím zájezdem po krásách Čech.

PROMÍTÁNÍ FILMU Z MASOPUSTU ZLATÁ KORUNA 2009
V pátek 3.dubna 2009 od 19.00 hodin v restauraci U KUČERŮ v kempu Zlatá Koruna se uskuteční
promítání filmu natočeného v době masopustu.

Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 18.dubna 2009
Časový harmonogram
Plešovice - náves 8:00 – 8:30 hod
Plešovice - Zátiší 8:35 – 8:50 hod
Zlatá Koruna - horní část 9:00 – 9:30 hod (u kontejnérů)
Zlatá Koruna - dolní část 9:35 – 10:15 hod (u pošty)
Rájov - náves 10:25 – 10:45 hod
Upozorňujeme,že mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je příležitostí zdarma se
zbavit odpadů,které doma překáží.Jedinou Vaší povinností je osobně svůj odpad předat a pomoci s
nakládkou specializované firmě.Dopředu navezené hromady odpadu komplikují a zdržují odvoz.
Tento mobilní sběr slouží pouze pro fyzické osoby (domácnosti) nikoliv pro podnikající fyzické a
právnické osoby (podnikatele).
Všechny vysloužilá elektrozařízení odevzdávejte bezplatně vždy první sobotu od 10.00 do
11.00 hodin na sběrné místo – Zlatá Koruna dvůr č.p.5 (za poštou) –
Šetříte tím naše společné finance a životní prostředí !

