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Zápis č.14
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 11.6.2009
Přítomno
Omluven

:
:

11 členů ZO
Petr Hladík,ing.Zdeněk Petrtyl,Mgr.Marta Kučerová,Jiří Bauer.

Program :
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce a kontrolního výboru
2.1. Zpráva o práci rady obce
2.2. Zpráva kontrolního výboru
3. Majetkoprávní záležitosti
3.1.Žádost o prodej části pozemkové parcely KN č.164/2 k.ú.Z.Koruna
3.2.Žádost o koupi části pozemku KN č.180/3 v k.ú.Rájov
3.3.Žádost o odkoupení pozemku KN č.180/10 v k.ú.Rájov
4. Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2008
5. Rozpočtová změna a opatření č.1/2009
6. Různé
6.1.Návrh na změnu katastrální hranice
6.2.Příprava možnosti zajištění stavby „Kanalizace,ČOV a vodovod v obci
Zlatá Koruna“úvěrem do doby vyplacení dotace z OP ŽP.
7. Diskuse a závěr

1.Zahájení – volba návrhové komise
Zasedání zastupitelstva zahájil v 18.07 starosta obce dále konstatoval,že je přítomna
nadpoloviční většina členů ZO,takže je jednání usnášení schopné,přečetl navržený a
doplněný program.

- program byl schválen 11 hlasy ,nikdo proti,nikdo se nezdržel.

Navrhl ověřovatele zápisu : pan František Daněk a paní Anna Šustrová

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

Návrhová komise:
předseda paní Růženu Moučkovou,členka paní Zuzana Sojková,člena pan Antonína Haniš

– návrhová komise byla schválena 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se
nezdržel.
Zapisovatel : pan 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 11.3.2009

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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2. Zpráva o práci rady obce a kontrolního výboru
2.1. Zpráva o práci rady obce
-Starosta podal informace o práci rady obce od 11.3.2009 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.14/2009-1
Zastupitelstvo obce bere předloženou zprávu o práci rady obce od 11.3.2009 do dnešního
jednání ZO na vědomí.

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2.2. Zpráva kontrolního výboru
-Zprávu z činnosti kontrolního výboru přednesl pan Jiří Valvoda – předseda kontrolního
výboru.

Usnesení ZO č.14/2009-2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu z činnosti kontrolního výboru.

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

3. Majetkoprávní záležitosti
3.1.Žádost o prodej části pozemkové parcely KN č.164/2 k.ú.Z.Koruna
-Zastupitelstvo obce projednalo žádost Pavla Matouška,Zlatá Koruna č.p.104 na
odkoupení části pozemkové parcely KN č.164/2 v k.ú.Zlatá Koruna o celkové výměře
24m2.Způsob využití – vjezd na zahradu.

Usnesení ZO č.14/2009-3
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely KN č.164/2
v k.ú.Zlatá Koruna o celkové výměře 24m2.

-schváleno 11 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.

3.2.Žádost o koupi části pozemku KN č.180/3 v k.ú.Rájov
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o koupi části pozemku KN
v k.ú.Rájov,kterou podal Pavel Mikeš,Rájov 67.Způsob využití - stavba RD.

č.180/3

Usnesení ZO č.14/2009-4
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely KN č.180/3
v k.ú.Rájov.

-schváleno 11 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.

3.3.Žádost o odkoupení pozemku KN č.180/10 v k.ú.Rájov
Zastupitelstvo obce projednalo žádost kterou podali Martin a Pavlína Habdákovi,Rájov
č.p. 48 o odkoupení pozemkové parcely KN č.180/10 o výměře 40m2 v k.ú.Rájov.Způsob
využití – zahrádka.
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Usnesení ZO č.14/2009-5
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely KN č.180/10 o
výměře 40m2 v k.ú.Rájov

-schváleno 11 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.

4. Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání
hospodaření za rok 2008
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem závěrečného účtu a konstatoval,že byl
řádně zveřejněn na úřadní desce a na úřední desce s dálkovým přístupem.
Příjmy k 31.12.2008 činí 9 325 775,45-Kč,Výdaje k 31.12.2008 činí 7 094 288,89,-Kč
Saldo příjmů a výdajů činí 2 231 486,56,-Kč,Stav účtu k 31.12.2008 činí 9 050 997,89,Kč(KB 7 989 531,09,-Kč a Raif.1 061 466,80,-Kč)
Dále detailně seznámil zastupitelstvo obce se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření Obec Zlatá Koruna za rok 2008.
B) Dílčí přezkoumání dne 18.8.2008
C) Konečné přezkoumání 11.5.2009
Auditoři : Pracovníci Krajského úřadu-Jihočeského kraje

Usnesení ZO č.14/2009-6
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření a zprávu o přezkoumání hospodaření
bez výhrad dle přílohy č.1.Dále přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008:
Při převodu nemovitostí bude v budoucnosti účtováno v souladu se zákonem o účetnictví
a ČÚS tj. v okamžiku uskutečnění účetního případu.Termín podání písemné zprávy KÚ JČ
kraje do 30.8.2009.
Příjmy k 31.12.2008 činí 9 325 775,45-Kč,Výdaje k 31.12.2008 činí 7 094 288,89,-Kč č
Saldo příjmů a výdajů činí 2 231 486,56,-Kč,Stav účtu k 31.12.2008 činí 9 050 997,89,Kč
(KB 7 989 531,09,-Kč,-Kč a Raif. 1 061 466,80,-Kč )

-schváleno 11 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.

5. Rozpočtová změna a opatření č.1/2009
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtové změny a opatření č.1/2009.

Usnesení ZO č.14/2009-7
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu a opatření č.1/2009.(viz.příloha č.2)

-schváleno 11hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.

6. Různé
6.1.Návrh na změnu katastrální hranice
Zastupitelstvo obce projednalo návrh vyplývající z příprav pozemkových úprav k.ú.Rájov
o změnu katastrální hranice mezi obcí Přísečná k.ú.Přísečná a obcí Zlatá Koruna
k.ú.Rájov.Nově navržená hranice odpovídá původní katastrální hranici mezi k.ú.Rájov a
k.ú.Přísečná .

Usnesení ZO č.14/2009-8
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh změny katastrální hranice mezi obcí Přísečná
(k.ú.Přísečná) a obcí Zlatá koruna (k.ú.Rájov)viz.příloha č.3.

-schváleno 11hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.
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6.2. Příprava možnosti zajištění stavby „Kanalizace,ČOV a vodovod v obci
Zlatá Koruna“úvěrem do doby vyplacení dotace z OP ŽP.
Zastupitelstvo obce projednalo možnost financování stavby „Kanalizace,ČOV a vodovod
v obci Zlatá Koruna“ pomocí úvěru v případě ,že nebude ze strany SFŽP probíhat
průběžné financování z Operačního programu životního prostředí.

Usnesení ZO č.14/2009-9
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce zajistit nabídku úvěru pro financování stavby
„Kanalizace,ČOV a vodovod v obci Zlatá Koruna“,který bude použit v případě,že nebude
ze strany SFŽP probíhat průběžné financování z OP ŽP.O použití úvěru bude rozhodovat
zastupitelstvo obce.

7. Diskuse a závěr
Diskuse –
Ladislav Krch – dotaz ke stavbě malé vodní elektrárny.
Martin Veis – připomínka ke značení obce Plešovice – rychlost vozidel
Mgr.Jindřich Špinar – připomínka k opětovnému označení obce ve střední části
Zlaté Koruny.
Jiří Šizling – představil se jako nový občan obce a vyjádřil se k problematice
dopravního značení a využívání dotací u veřejných projektů.
Milan Štindl – podal informaci týkající se výsledku voleb do Evropského parlamentu,účasti
na Hrách barevných obcí a připravených kulturně společenských akcí.

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast na dnešním jednání a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno ve 19.50 hod

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

Ověřovatelé zápisu:

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

…………………………..
František Daněk

…………………………..
Anna Šustrová

4

