Zápis č.17
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 17.12.2009
Přítomno :
Omluveni :

13 členů ZO
Jiří Valvoda,Petr Hladík.

Program :
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce a kontrolního a finančního výboru
2.1. Zpráva o práci rady obce
2.2. Zpráva o práci kontrolního výboru
2.3. Zpráva o práci finančního výboru
3. Zřízení společné jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Zlatá Koruna
4. Cena vodného a stočného pro rok 2010
5. Majetkoprávní záležitosti
5.1. Prodej Fary Zlatá Koruna č.p.40 Římskokatolickou farností
5.2. Úplatný převod části pozemkové parcely KN č.30/2 v k.ú.Z.Koruna od PF ČR
6. Různé
6.1. Žádost Jehlan spol.s r.o. – Nájem kulturní dům
6.2. Žádost o finanční příspěvek – Sdružení pro duchovní a hmotnou obnovu a rozvoj
CHKO Blanský les
6.3. Další postup zajišťování financí na realizaci stavby stezka pro pěší a
cyklisty Zlatá koruna – Rájov
7. Rozpočtová změna č.4/2009
8. Rozpočet obce na rok 2010
9. Žádosti o změnu územního plánu obce Zlatá Koruna
9.1. Hubert Müller pozemková parcela KN č.111/67 k.ú.Rájov
9.2. Jelena Malki pozemková parcela KN č.92/23 k.ú.Z.Koruna
9.3. Jana Jakešová pozemková parcela KN č.26/1 k.ú.Z.Koruna
9.4. Eva Jakešová pozemková parcela KN č.137/1 k.ú.Rájov
9.5. Zdeňka a Karel Dolejší pozemková parcela KN č.509 a č.510/2 v k.ú.Plešovice
10. Diskuze a závěr

1.Zahájení – volba návrhové komise
Zasedání zastupitelstva zahájil v 18.00 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 : paní Anna Šustrová a paní Zuzana Sojková

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

Návrhová komise:
předseda pan František Daněk,člen pan Ladislav Krach,člen pan ing.Martin Veis

– návrhová komise byla schválena 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se
nezdržel.

Zapisovatel : paní Růžena Moučková
Dále upozornil přítomné,že zápis z minulého jednání ZO je řádně ověřen,nebyly vzneseny
žádné připomínky a zápis je k nahlédnutí na dnešním jednání.
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Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ze zasedání ZO ze dne 26.11.2009

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

2. Zpráva o práci rady obce a kontrolního a finančního
výboru
2.1. Zpráva o práci rady obce
-Starosta podal informace o práci rady obce od 10.9.2009 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.17/2009-1
Zastupitelstvo obce bere předloženou zprávu o práci rady obce od 11.6.2009 do dnešního
jednání ZO na vědomí.

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

2.2. Zpráva o práci kontrolního výboru
-Z pověření předsedy kontrolního výboru pana Jiřího Valvody přednesl člen kontrolního
výboru pan Jiří Šesták zprávu o činnosti kontrolního výboru.

Usnesení ZO č.17/2009-2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu kontrolního výboru.

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel

2.3. Zpráva o práci finančního výboru
-Předsedkyně finančního výboru paní Zuzana Sojková přednesla zprávu o činnosti
finančního výboru.

Usnesení ZO č.17/2009-3
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu finančního výboru.

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel

3. Zřízení společné jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce Zlatá Koruna
- Starosta seznámil zastupitelstvo obce s důvody návrhu zřídit společnou jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce Zlatá Koruna.

Usnesení ZO č.17/2009-4
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení JSDHO Zlatá Koruna,která vznikla sloučením JSDHO
Zlatá Koruna-Plešovice a JSDH Zlatá Koruna – Rájov .( příloha č.1) a pověřuje radu obce
zajištěním Stejnopisu jmenovacího dekretu velitele jednotky,seznamem členů
jednotky,dokumentací o odborné způsobilosti členů a dokladu o zdravotní způsobilosti
členů pro výkon v jednotce.

-schváleno 13 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.

4. Cena vodného a stočného pro rok 2010
-Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhy kalkulace ceny vodného a stočného pro
rok 2010.Návrh počítá se stejnou cenou vodného a stočného jako v roce 2009.

Usnesení ZO č.17/2009-5
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Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh kalkulace ceny vodného a stočného.
1)kalkulace ceny vodného na rok 2010 ve výši 27,72,-Kč/m3 vody bez DPH. (příloha č.2)
2)Ceny stočného 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.
(Kalkulace ceny stočného na osobu a rok je 31m3 odpadních vod)
Použití způsobu výpočtu v nerozhodných případech je v kompetenci starosty obce.

-schváleno 13 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.

5. Majetkoprávní záležitosti
5.1. Prodej Fary Zlatá Koruna č.p.40 Římskokatolickou farností
-Starosta seznámil zastupitelstvo obce s možností a podmínkami odkoupení fary č.p.40
Zlatá Koruna od Římskokatolické farnosti.

Usnesení ZO č.17/2009-6
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení od Římskokatolické farnosti Zlatá Koruna
IČO :65025784
1)Nemovitosti č.p.40 na pozemku pč.St.7 a na části pč.St.6/2 s pozemky pč.St.7,St.6/2
v k.ú.Zlatá Koruna (celková cena 1.285.000,-Kč 1.splátka 285.000,-Kč ještě v roce 2009
+ 4x250.000,-Kč v ročních splátkách rok 2010-2013).
2)Pozemek KN č.90/1 v k.ú.Zlatá Koruna (úhrada 15.000,-Kč před podpisem smlouvy).
Dále schvaluje poskytnutí finančního daru na opravu kostela P.Marie Zlatá Koruna v roce
2010 ve výši 40.000,-Kč a návrh budoucího majetkového rozdělení pozemku KN č.90/1
v k.ú.Zlatá Koruna dle přílohy.

-schváleno 13 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.

5.2. Úplatný převod části pozemkové parcely KN č.30/2
v k.ú.Z.Koruna od PF ČR
-Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem úplatného převodu části pozemkové parcely
KN č.30/2 v k.ú.Zlatá Koruna.Tato část pozemku se nachází za garážemi u mlýnského
náhonu ve Zlaté Koruně přímo navazující ze zadní strany na stavby garáží z níž
prostřední je obecním majetkem.Úplatný převod se provede do spoluvlastnictví všech
vlastníku tří garáží.Část převáděné parcely bude sloužit pro případné opravy
předmětných staveb stávajících garáží.

Usnesení ZO č.17/2009-7
Zastupitelstvo obce souhlasí s úplatným převodem části pozemkové parcely KN č.30/2
v k.ú.Zlatá Koruna od Pozemkového fondu ČR do spoluvlastnictví vlastníků staveb garáží
KN st.185,st.186,st.187 v k.ú.Zlatá Koruna a pověřuje starostu k podpisu předmětné
smlouvy.

-schváleno 13hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.

6. Různé

6.1. Žádost Jehlan spol.s r.o. – Nájem kulturní dům
- Zastupitelstvo obce se seznámila a projednalo žádost nájemce kulturního domu Zlatá
Koruna,týkající se snížení nájemného za rok 2009.
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Usnesení ZO č.17/2009-8
Zastupitelstvo obce schvaluje snížení nájemného kulturního domu za rok 2009 pro
nájemce Jehlan spol. s r.o. ve výši 25.000,-Kč

-schváleno 11hlasy,2 proti,nikdo se nezdržel.

6.2. Žádost o finanční příspěvek – Sdružení pro duchovní a
hmotnou obnovu a rozvoj CHKO Blanský les
- Zastupitelstvo obce se seznámila a projednalo žádost o finanční příspěvek pro Sdružení
pro duchovní a hmotnou obnovu a rozvoj CHKO Blanský les na realizaci projektu „Rozvoj
šetrné turistiky v CHKO Blanský les“

Usnesení ZO č.17/2009-9
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 2000,-Kč pro Sdružení pro
duchovní a hmotnou obnovu a rozvoj CHKO Blanský les na realizaci projektu „Rozvoj
šetrné turistiky v CHKO Blanský les“

-schváleno 2 hlasy,11 proti,1 se zdržel. (příspěvek neschválen)

6.3. Další postup zajišťování financí na realizaci stavby Stezka pro
pěší a cyklisty Zlatá Koruna – Rájov
- Zastupitelstvo obce projednalo další postup příprav realizace stavby Stezka pro pěší a
cyklisty Zlatá Koruna – Rájov.

Usnesení ZO č.17/2009-10
Zastupitelstvo obce souhlasí s přípravou žádosti na financování stavby Stezka pro pěší a
cyklisty Zlatá Koruna – Rájov do další výzvy ROP Jihozápad.

-schváleno 3hlasy,10 proti,nikdo se nezdržel. (neschváleno)
Usnesení ZO č.17/2009-11

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zajistit podklady pro rozhodnutí o financování
stavby Stezka pro pěší a cyklisty Zlatá Koruna – Rájov podle možností vlastních zdrojů
obce.

-schváleno 13 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.

7. Rozpočtová změna č.4/2009
- Zastupitelstvo obce se seznámilo a projednalo návrh rozpočtové změny č.4/2009

Usnesení ZO č.17/2009-12
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.4/2009. (příloha č.3)

-schváleno 13hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.

8. Rozpočet obce na rok 2010
- Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2010.

Usnesení ZO č.17/2009-13
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2010. (příloha č.4)

-schváleno 13hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.
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9. Žádosti o změnu územního plánu obce Zlatá Koruna
9.1. Hubert Müller pozemková parcela KN č.111/67 k.ú.Rájov
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost o změnu územního plánu obce týkající se

pozemkové parcely KN č.111/67 v k.ú.Rájov.

Usnesení ZO č.17/2009-14
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o zahájení prací na změně územního plánu pro
pozemek KN 111/67 v k.ú.Rájov.Změna využití z louky pastviny na stavební pozemek
s podmínkou finanční úhrady žadatelem nákladu této změny.

-schváleno 13hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.

9.2. Jelena Malki pozemková parcela KN č.92/23 k.ú.Z.Koruna
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost o změnu územního plánu obce týkající se

pozemkové parcely KN č.92/23 v k.ú.Zlatá Koruna.

Usnesení ZO č.17/2009-15
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o zahájení prací na změně územního plánu pro
pozemek KN 92/23 v k.ú.Zlatá Koruna.Změna využití pro stavbu zahradního domku
s podmínkou finanční úhrady žadatelem nákladu této změny.

-schváleno 13hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.

9.3. Jana Jakešová pozemková parcela KN č.26/1 k.ú.Z.Koruna
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost o změnu územního plánu obce týkající se

pozemkové parcely KN č.26/1 v k.ú.Zlatá Koruna.

Usnesení ZO č.17/2009-16
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o zahájení prací na změně územního plánu pro
pozemek KN 26/1 v k.ú.Zlatá Koruna.Změna využití rekreace a stavba zázemí
s podmínkou finanční úhrady žadatelem nákladu této změny..

-schváleno 2 hlasy,8 proti,3 se zdrželi. (neschváleno)

9.4. Eva Jakešová pozemková parcela KN č.137/1 k.ú.Rájov
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní Evy Jakešové týkající se úprav v územním

plánu obce Zlatá Koruna.

Usnesení ZO č.17/2009-17
Zastupitelstvo obce schvaluje projednat žádost paní Evy Jakešové v rámci pořizování
změny územního plánu obce Zlatá Koruna č.3

-schváleno 13hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.

9.5. Zdeňka a Karel Dolejší pozemková parcela KN č.509 a č.510/2
v k.ú.Plešovice
Usnesení ZO č.17/2009-18
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o zahájení prací na změně územního plánu pro
pozemek KN č.509 a č.510/2 v k.ú.Plešovice.Změna využití zahrada-rekreace
s podmínkou finanční úhrady žadatelem nákladu této změny.

-schváleno 9 hlasy,3 proti,1 se zdržel.

10. Diskuze a závěr
Diskuse

Jaroslav Král – upozorňuje na nevyhovující stav tělocvičny KD,technický stav a úklid.
Mgr.Marta Kučerová – nutno apelovat na současného nájemce KD o sjednání nápravy.
JUDr.Marie Králová – Nutné se držet podmínek nájemní smlouvy
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Eva Jakešová – úklid může zajistit obec
Jiří Bauer – Dopravní řešení v Plešovicích.Nevhodnost DZ pod lomáckou silnicí
Antonín Haniš – požaduje vysvětlení od CHKO k důvodům vyjádření k žádosti Zdeňky a
Karla Dolejšího v souvislosti s negativním stanoviskem k minulé žádosti p.Pertyla o
změnu územního plánu.
Ing.Zdeněk Petrtyl – Problém s obnovenou stokou kolem MK a jeho domu v souvislosti se
silničním provozem.

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast na dnešním jednání a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno ve 21.50 hod

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

Ověřovatelé zápisu:

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

…………………………..
Anna Šustrová
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…………………………..
Zuzana Sojková

