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Zápis č.15
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 10.9.2009
Přítomno :
Pozdní příchod:

13 členů ZO
Anna Šustrová,Petr Hladík.

Program :
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce
3. Majetkoprávní záležitosti
3.1.Prodej části pozemkové parcely KN č.164/2 k.ú.Z.Koruna
3.2.Záměr odkoupení části pozemkové parcely KN č.292/4 v k.ú.Zlatá Koruna
4. Rozpočtová změna a opatření č.2/2009 a č.3/2009
5. Žádosti o změnu územního plánu obce
6. Různé
6.1. Prodej nemovitosti Zlatá Koruna č.p.40 – Římskokatolická farnost
7. Diskuse a závěr

1.Zahájení – volba návrhové komise
Zasedání zastupitelstva zahájil v 17.05 starosta obce dále konstatoval,že je přítomna
nadpoloviční většina členů ZO,takže je jednání usnášení schopné,přečetl navržený a
doplněný program.

- program byl schválen 13 hlasy ,nikdo proti,nikdo se nezdržel.

Navrhl ověřovatele zápisu : pan František Daněk a paní Mgr.Marta Kučerová

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

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

– návrhová komise byla schválena 13 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 11.6.2009

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
V 17.12 hod. přichází zastupitelka Anna Šustrová -pozdní příchod předem omluven

2. Zpráva o práci rady obce
-Starosta podal informace o práci rady obce od 11.6.2009 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.15/2009-1
Zastupitelstvo obce bere předloženou zprávu o práci rady obce od 11.6.2009 do dnešního
jednání ZO na vědomí.

– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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3. Majetkoprávní záležitosti
3.1.Prodej části pozemkové parcely KN č.164/2 k.ú.Z.Koruna
Na základě schváleného a zveřejněného záměru 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 zastupitelstvu obce ke schválení

Usnesení ZO č.15/2009-2
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej, na základě zveřejněného záměru, části pozemkové
parcely KN č.164/2 v k.ú.Zlatá Koruna o celkové výměře 24m2 Pavlu Matouškovi,Zlatá
Koruna č.p.104 za cenu 20,-Kč/m2 a pověřuje starostu obce podpisem

-schváleno 14 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.

3.2.Záměr odkoupení části pozemkové parcely KN č.292/4 v k.ú.Zlatá
Koruna
Zastupitelstvo obce projednalo záměr odkoupení části pozemkové parcely č.292/4
v k.ú.Zlatá Koruna o výměře 23m2,která je majetkem ve SJM Draxler Václav a
Draxlerová Mária,Zlatá Koruna č.p.4.Předmětná část zasahuje do místní komunikace
č.C25.Žádost na majetkové vypořádání podal dne 23.6.2009 pan Václav Draxler.Obec
zadala zpracování geometrického plánu,který byl vyhotoven 1.geodetickou kanceláří
s.r.o.

Usnesení ZO č.15/2009-3
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení části pozemkové parcely č.292/4 v k.ú.Zlatá
Koruna,zasahující do místní komunikace č.C25 o výměře 23m2,která je majetkem ve SJM
Draxler Václav a Draxlerová Mária,Zlatá Koruna č.p.4. za cenu v místě obvyklou 50,Kč/m2 s tím,že náklady převodu ponese obec a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.

-schváleno 14 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.

4. Rozpočtová změna a opatření č.2/2009 a č.3/2009
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s provedenou rozpočtovou změnou č.2/2009 a
č.3/2009.
V 17.40 hod. přichází zastupitel Petr Hladík -pozdní příchod předem omluven

Usnesení ZO č.15/2009-4
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnou č.2/2009 a č.3/2009.(Příloha č.1 – 3x
starna A4)

-schváleno 14 hlasy,0 proti,1 se zdržel.
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5. Žádosti o změnu územního plánu obce
Zastupitelstvo obce projednalo žádosti o změnu územního plánu obce Zlatá Koruna.

Usnesení ZO č.15/2009-5
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k uveřejnění záměru provést změnu územního
plánu obce Zlatá Koruna s tím,že náklady na pořízení změny územního plánu uhradí
žadatelé dle plošné výměry projednávaných částí území.

-schváleno 15hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.

6. Různé
6.1. Prodej nemovitosti Zlatá Koruna č.p.40 – Římskokatolická farnost
Zastupitelstvo obce projednalo záměr Římskokatolické farnosti Zlatá Koruna o prodeji
nemovitosti Zlatá Koruna č.p.40.

Usnesení ZO č.15/2009-6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí záměr Římskokatolické farnosti Zlatá Koruna o
prodeji nemovitosti Zlatá Koruna č.p.40 s tím,že rozhodnutí obce týkající se tohoto
prodeje bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva obce.

-schváleno 15hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.

7. Diskuse a závěr
Diskuse
Jiří Šesták – dotaz ke stavu projektu „stezka pro pěší a cyklisty Rájov- Zlatá Koruna“
- dotaz na vyznačení křižovatky „Na Koruně“

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast na dnešním jednání a zasedání ukončil.

Jednání bylo ukončeno ve 18.45 hod
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Po ukončení zasedání proběhla prohlídka za přítomnosti členů zastupitelstva obce
nemovitosti Zlatá Koruna č.p.40.

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

Ověřovatelé zápisu:

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

…………………………..
František Daněk

…………………………..
Mgr.Marta Kučerová
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