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Mateřská škola
děkuje všem
rodičům a
sponzorům za jejich
pomoc a spolupráci
v roce 2009 a přeje
Všechno nejlepší
v novém roce 2010
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Vážení spoluobčané !
Rok 2009 je svém konci.Máme před sebou vánoce a tento čas
přináší sebou sváteční chvíle,které bychom měli prožít se svými
nejbližšími a přáteli.Pokusme se v tento čas na malou chvíli
zastavit a zamyslet se nad průběhem právě končícího roku.Je
důležité si uvědomovat skutečnosti,které mají v životě ten
největší význam.Každý z nás má jistě svůj žebříček hodnot
postaven jiným způsobem,ale pevně věřím,že se na prvních
místech nachází u velké většiny zdraví,rodinné štěstí a pocit být
prospěšným nejen sobě ,ale i ostatním.
Právě Vám,kteří svým přístupem a svou prací,která ve svém
důsledku napomáhá všem ostatním patří velké díky.Mnohdy si
to ani neuvědomujete,konáte tak automaticky a berete to jako
samozřejmost.Nemusí se vždy nezbytně jednat o věci
zásadního charakteru.Někdy postačí nabídnutá ruka,pomoc
radou,uvedení dobrého nápadu v život a hlavně nezůstat
lhostejný.Přejme si tedy,aby se mezi námi nacházelo stále více
lidí,kteří i v této uspěchané době dokáží pomoci.
Dále nám všem přeji klidné vánoce,bohatého Ježíška a v
Novém roce životní pohodu a mnoho štěstí a osobních i
pracovních úspěchů.
Ze srdce a úctou přeje
Váš starosta Milan Štindl

Mnoho
krásných chvil
v příjemné
atmosféře
Vánoc, pevné
zdraví a
mnoho pohody
v novém roce
Vám přeje
obecní
zastupitelstvo
a obecní úřad
Zlatá Koruna
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Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Jednání zastupitelstva obce dne 17.prosince 2009
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
•

zprávu o práci rady obce a kontrolního a finančního výboru.

•

zřízení společné jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Zlatá Koruna – jedná se o
vzájemnou spolupráci stávajících jednotek JSDHO Plešovice a JSDHO Rájov při zajišťování
ochrany zdraví,životů a majetku na území naší obce při výjimečných stavech
(záplavy,požáry,technické havárie apod.)

•

cenu vodného a stočného pro rok 2010 – cena vodného a stočného zůstává ve stejné
výši jako tomu bylo v roce 2009.Tzn.
1) vodného na rok 2010 ve výši 27,72,-Kč/m3 vody bez DPH.
2) stočné pro uživatele kanalizace která je ukončena ČOV ve výši 10.00,- Kč/m3 vč.DPH a způsob
výpočtu množství vypouštěných odpadních vod :
a)v případě 100% podílu odběru vody z veřejné sítě vodovodu dle skutečného množství.
b)v případě odběru vody a to i částečně z jiných zdrojů se výpočet vypouštěné vody bude řídit dle
platné vyhlášky č.428/2001 Sb.
• zakoupení objektu místní fary Zlatá Koruna č.p.40 od Římskokatolické farnosti
Toto důležité rozhodnutí umožňuje obci určovat další osudu této historicky cenné stavby,která se
nachází na velmi strategickém místě.Kupní cena kompletního objektu vč. přilehlého pozemku činí
1.300.000,-Kč.Obec využije dohodnutého splátkového kalendáře a prostřednictvím čtyř ročních
splátek bez navýšení, tento objekt přejde do majetku obce.
•

zakoupení části pozemkové parcely KN č.30/2 v k.ú.Z.Koruna od Pozemkového
Fondu ČR – jedná se o přístup ke stavbám garáží u mlýna ve Zlaté Koruně z níž jedna je
majetkem obce,zejména pro případné budoucí opravy.

•

žádost Jehlan spol.s r.o. o snížení nájmu – zastupitelstvo obce přihlédlo k objektivním
důvodům a snížilo nájemné ze 150.000,-Kč za rok 2009 na 125.000,-Kč.

•

další postup přípravy realizace stavby stezka pro pěší a cyklisty Zlatá Koruna –
Rájov.Vzhledem k tomu,že jsme již 3x neúspěšně žádali o dotaci na financování této stavby a
vzhledem k průběhu schvalování žádostí v Regionálním operačním programu, rozhodlo
zastupitelstvo již nepodstupovat další pokus podání nové žádosti v ROP a pověřilo starostu
obce zajistit potřebné podklady pro rozhodnutí o realizaci této stavby z rozpočtu obce.

•

rozpočtovou změnu č.4/2009

• rozpočet obce na rok 2010 (více na straně 3 tohoto zpravodaje)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVÁLILO
•

žádost o finanční příspěvek pro Sdružení pro duchovní a hmotnou obnovu a rozvoj
CHKO Blanský les - realizace projektu „Rozvoj šetrné zimní turistiky v CHKO Blanský
les“,týkající se strojového vybavení na úpravu lyžařských stop v okolí Kletě.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZASTUPITELSTVO OBCE PROJEDNALO A ROZHODLO
•

o přijatých žádostech týkající se pořizování změny územního plánu obce Zlatá
Koruna.Postup pořizování změny územního plánu se řídí stavebním zákonem č.183/2006 Sb.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ROZPOČET OBCE NA ROK 2010
Pro rok 2010 má naše obec historicky nejvyšší rozpočet.Je to způsobeno faktem,že máme schválené
financování z Operačního programu Životní prostřední.První je akce Kanalizace,ČOV a vodovod v obci
Zlatá Koruna s investičním nákladem 32.975.926,-Kč z toho schválená dotace činí celkem 26.300.937,Kč podle schválené žádosti.Předpokládali jsme,že již nyní se budeme nacházet uprostřed realizace
stavby,ale bohužel se protahuje jednání se Státním fondem životního prostředí.Kdybych Vám měl popsat
průběh tohoto jednání, nestačil by mi na to ani celý prostor tohoto zpravodaje.Kdo z Vás má však zájem
se o tomto stavu více dozvědět,doporučuji navštívit zasedání zastupitelstva obce,které je vždy veřejně
přístupné nebo mě osobně kontaktovat.Zásadní informace je taková,že současné zdržení stavby nemá
vliv na schválenou dotaci a tím realizaci stavby.Dále stále věřím ve zdravý rozum kompetentních
úředníků,kteří mají nyní náš projekt ve svých rukou.Druhou akcí je Plynofikace a zateplení Kulturního
domu,která je první etapou celkové rekonstrukce.Na tuto první etapu se nám podařilo zajistit financování
pomocí dotace v celkové výši 5.584.857,-Kč.Celkové investiční náklady dle schválené žádosti jsou ve výši
6.674.987,-Kč.V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.Rozpočet rovněž počítá
s další fází úpravy přízemí radnice na budoucí přestěhování mateřské školky a dalšími drobnějšími
stavebními akcemi na území celé naší obce.Samozřejmostí je zajištění běžného chodu obce,údržby
veřejných prostranství,silnic tak jako podpory kultury a sportu.V neposlední řadě zajištění mateřské
školky a financování neinvestičních nákladů na naše dojíždějící školáky navštěvující základní školy a
mnoho dalšího.Rovněž v příštím roce musíme počítat s propadem daňových příjmů,způsobených finanční
krizí.Tento propad,pokud nedojde v příštím roce k dramatickým změnám,by neměl mít vliv na chod naší
obce a nikterak komplikovat naše úkoly a vytyčené cíle.

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY KNIHOVNY VE ZLATÉ KORUNĚ

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 .

S platností od 12.ledna 2010 se mění provozní doba ve
knihovně ve Zlaté Koruně :
ÚTERÝ od 15.00 - do 17.00 hodin.
Od tohoto data rovněž nastupuje nová knihovnice paní
Petra Pomijová ze Zlaté Koruny,které děkujeme,že se
této činnosti ujala a přejeme jí mnoho spokojených
čtenářů.

KOMINICKÉ PRÁCE
Nabízíme zprostředkování 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 6. až 29.ledna 2010.Předmětný seznam bude předán kominíkovi,který
zapsané zájemce navštíví a provede vyčištění komínů.Při nahlášení uvádějte jméno,adresu a
telefonní číslo.Práce po dohodě s kominíkem proběhnou cca. během měsíce února – března 2010.

SDH Rájov pořádá
HASIČSKÝ PLES

Kulturní dům ve Zlaté Koruně
v sobotu 30.1.2010 od 19.00
Zveme všechny na tradiční hasičský ples pořádaný Sborem dobrovolných hasičů v Rájově.
K tanci a poslechu hraje Bud-Band.
Vstupné 100 Kč/osoba. Rezervace na tel. 737 244 415 – Radek Moučka.

SK Zlatá Koruna fotbal pořádá
TRADIČNÍ PŘÁTELSKÝ FOTBALOVÝ ZÁPAS NA UKONČENÍ FOTBALOVÉHO ROKU 2009
Hraje se za každého počasí, jsou zváni všichni bývalí i současní hráči SK Zlaté Koruny a fanoušci
tohoto sportu, kteří se mohou rovněž aktivně zapojit do akce. Píská rozhodčí Antonín Petroušek.

Zlatá Koruna na hřišti
v sobotu 26.12.2009 ve 13.30 hodin.
Zveme všechny fanoušky, aby se o svátcích přišli pobavit do zlatokorunského areálu. Po zápase
následuje společenský večer v Restauraci na hřišti.
„Sportovní klub přeje Všem Veselé vánoce a šťastný
nový rok a svým fanouškům a sponzorům
děkuje za podporu v roce 2009“
Za SK Zlatá Koruna – Fotbal ing.Petr Gallistl

SK SOKOL HOKEJBALISTÉ ZLATÉ KORUNY POŘÁDAJÍ
II. ROČNÍK TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR OBCE ZLATÁ KORUNA

Tělocvična v Kulturním domě ve Zlaté Koruně
V sobotu 16.ledna 2010 v 8.30 hodin
Zveme všechny fanoušky.Pokud budete mít zájem přihlásit mužstvo na tento turnaj,tak veškeré
informace získáte od vedoucího turnaje :Martin Lavička, tel: 736 716 164.
Podrobnější Info na stránkách Zlatokorunského hokejbalu :www.hokejbalzk.estranky.cz

