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Zápis č.13
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 11.3.2009
Přítomno

:

15 členů ZO

Program :
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce
3. Zadávací podmínky pro výběrové řízení
„Kanalizace,ČOV a vodovod v obci Zlatá Koruna“
4. Rozpočtová změna a opatření č.6/2008
5. Různé
5.1. Příprava žádostí v rámci 5.výzvy ROP (regionálního operačního programu)a OP ŽP
5.2. Příprava žádostí v rámci OP ŽP (operační program životní prostředí)
5.3. Žádost občanského sdružení Školička JOY DAY o.s.
5.4. Upgrade Czech POINT
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 15 hlasy ,nikdo proti,

Navrhl ověřovatele zápisu : Antonín Haniš , Zuzana Sojková

– schváleno 15 hlasy, nikdo proti.

Návrhová komise:
předseda Růžena Moučková,členka Anna Šustrová,člen František Daněk

– návrhová komise byla schválena 15 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 18.12.2008

– schváleno 15 hlasy,nikdo proti.

2. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 18.12.2008 do dnešního jednání ZO.
Diskuse :nenaplněna

Usnesení ZO č.13/2009-1
Zastupitelstvo obce bere předloženou zprávu o práci rady obce od 18.12.2008 do
dnešního jednání ZO na vědomí.

-schváleno 15 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
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18.45 odchází zastupitel Jiří Bauer

3. Zadávací podmínky pro výběrové řízení
„Kanalizace,ČOV a vodovod v obci Zlatá Koruna“
Zastupitelstvo obce projednalo návrh zadávací dokumentace výběrového řízení na
zhotovitele a technický stavební dozor na stavbu „Kanalizace,ČOV a vodovod v obci Zlatá
Koruna“
Diskuse :nenaplněna

Usnesení ZO č.13/2009-2
Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci výběrového řízení na zhotovitele a
technický stavební dozor na stavbu „Kanalizace,ČOV a vodovod v obci Zlatá
Koruna“,která je nedílnou součástí tohoto usnesení.(Příloha č.1)

-schváleno 14 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

4. Rozpočtová změna a opatření č.6/2008
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtové změny a opatření č.6/2008.
Diskuse :nenaplněna

Usnesení ZO č.13/2009-3
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu a opatření č.6/2008.(viz.příloha č.2)

-schváleno 14hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

5. Různé
5.1. Příprava žádostí v rámci 5.výzvy ROP (regionálního operačního
programu)
Zastupitelstvo obce projednalo možnost ucházet se o finanční podporu v rámci 5.výzvy
ROP.
Diskuse :nenaplněna

Usnesení ZO č.13/2009-4
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí v rámci 5.výzvy ROP a pověřuje radu obce
přípravou a podpisem předmětných žádostí a smluv zajišťujících zpracování žádostí a
administraci projektů.Dále souhlasí s realizací projektu a se zajištěním financování
v rámci rozpočtu obce.
1.„Stezka pro pěší a cyklisty Zlatá Koruna Rájov“
(Možná dotace 92,5%, podíl obce 7,5% )
Výše finančních prostředků projektu 6.000.000,-Kč.
2.„Úpravy veřejných prostranství Rájov“
(Možná dotace 92,5%, podíl obce 7,5%)
Výše finančních prostředků 9.000.000,-Kč.

-schváleno 13hlasy,1 proti,nikdo se nezdržel
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5.2. Příprava žádostí v rámci OP ŽP (operační program životní prostředí)
Zastupitelstvo obce projednalo možnost ucházet se o finanční podporu na rekonstrukci
kulturního domu ve Zlaté Koruně v rámci 8.výzvy Ministerstva životního prostředí ČR
v Operačním programu životní prostředí,Prioritní osa 2,zlepšování ovzduší a snižování
emisí 2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických
systémů včetně centrálních zdrojů tepla.Cílem je plynofikace objektu a zateplení
kulturního sálu.Na vnitřní rekonstrukci kulturního sálu lze podat žádost o dotaci do
ROP.5.výzva.
Diskuse :nenaplněna

Usnesení ZO č.13/2009-5
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí v rámci 8.výzvy Ministerstva životního
prostředí ČR v Operačním programu životní prostředí,Prioritní osa 2,zlepšování ovzduší a
snižování emisí 2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí
z energetických systémů včetně centrálních zdrojů tepla a dále schvaluje mandátní
smlouvu se společností PROPLYN CB s.r.o.,která je nedílnou součástí tohoto usnesení
(příloha č.3)a pověřuje starostu obce k podpisu.

-schváleno 14hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

5.3. Žádost občanského sdružení Školička JOY DAY o.s.
Na základě žádosti občanského sdružení Školička JOY DAY o.s. zahájilo zastupitelstvo
obce projednávání zahájení rekonstrukce části nevyužívaných přízemních prostor radnice
č.p.41 Zlatá Koruna.
Diskuse :
Manželé Plašilovi – seznámili s činností občanského sdružení Školička JOY DAY o.s.
Starosta – Podal návrh na zahájení rekonstrukce části nevyužívaných přízemních prostor
radnice č.p.41 Zlatá Koruna pro přestěhování mateřské školky,neboť současné prostory
školky jsou na základě nájemní smlouvy v klášteře (NPÚ).1 etapa by řešila prostory,které
by do ukončení rekonstrukce mohly sloužit pro Školičku JOY DAY o.s.Po ukončení
rekonstrukce,která je také přímo závislá na stavbě kanalizace by se Školičkou JOY DAY
o.s.byl ukončen nájemní vztah a školka by byla přestěhována z kláštera do budovy
radnice.
Růžena Moučková – podpořila návrh starosty a dotázala se zástupců občanského sdružení
na závaznost hygienických norem pro O.S.(Školička JOY DAY o.s. není školské zařízení)
Ladislav Krch – dotaz ke kapacitě obecního septiku
Zdeněk Petrtyl- dotaz k časové posloupnosti rekonstrukce prostorů

Usnesení ZO č.13/2009-6
Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení přípravných projekčních prací na rekonstrukci
přízemí radnice Zlatá Koruna č.p.41 pro potřeby mateřské školky Zlatá Koruna .

-schváleno 14hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

5.4. Upgrade Czech POINT
Zastupitelstvo obce projednalo možnost ucházet se o dotaci v rámci integrovaného
operačním programu na typový projekt Czech POINT upgrade kontaktního místa.
Diskuse :nenaplněna

Usnesení ZO č.13/2009-7
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna schvaluje podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace o
integrovaném operačním programu na typový projekt Czech POINT upgrade kontaktního
místa a přijetí financí na Czech POINT s celkovým způsobilým výdajem 68.540,-Kč z toho
podíl obce 10.281,-Kč.

-schváleno 14hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
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6. Diskuse a závěr
Diskuse – nenaplněna

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast na dnešním jednání a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno ve 21.00 hod

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

Ověřovatelé zápisu:

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

…………………………..
Antonín Haniš

…………………………..
Zuzana Sojková
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