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Zápis č.19
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 27.5.2010
Přítomno :10 členů ZO
Omluveni:Jiří Valvoda,Ladislav Krch,Zuzana Sojková,ing.Zdeněk Petrtyl,Jiří Bauer

Program :
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce
3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Prodej pozemku KN č.90/4 a části č.90/1 v k.ú.Zlatá Koruna
4. Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2009
5. Rozpočtové změna
5.1.Rozpočtová změna č.2/2010
6. 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
upravený program.

- program byl schválen 10 hlasy ,nikdo proti,nikdo se nezdržel.

Navrhl ověřovatele zápisu : paní Anna Šustrová a pan František Daněk

– schváleno 10 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

Návrhová komise:
předseda pan Antonín Haniš,člen pan Mgr.Jindřich Špinar,členka paní ing.Marta Kučerová

– návrhová komise byla schválena 10 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.
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ze zasedání ZO ze dne 11.03.2010

– schváleno 10 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2. Zpráva o práci rady obce
-Starosta podal informace o práci rady obce od 11.03.2010 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.19/2010-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od
11.03.2010 do dnešního jednání .

– schváleno 10 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Prodej pozemku KN č.90/4 a části č.90/1 v k.ú.Zlatá Koruna
- ZO projednalo prodej KN č.90/4 a části KN č.90/1 v k.ú.Zlatá Koruna,dle projednaného
návrhu na rozdělení pozemku KN č.90/1,který byl prezentován při zasedání
zastupitelstva obce dne 17.12.2009 při schválení koupě fary č.p.40.Žádost o prodej
podala JUDr.Marie Králová ,Zlatá Koruna č.p.32 a Ing.Jaroslav Král,Zlatá Koruna č.p.32.
Pro tento účel byl zpracován geometrický plán.
Takto nově vzniklá předmětná pozemková parcela KN č.90/4 v k.ú.Zlatá Koruna o
celkové výměře 190m2,dle geometrického plánu č.303-110/2010 vyhotovený
Gefos,České Budějovice pro rozdělení pozemku a vyznačení rozsahu věcného břemene a
dle schváleného a zveřejněného záměru prodeje je předmětem schválení prodeje a
schválení věcného břemene pro právo chůze přes pozemkovou parcelu KN č.90/1
v k.ú.Zlatá Koruna a určilo prodejní cenu.

Usnesení ZO č.19/2010-2
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nově vzniklé pozemkové parcely KN č.90/4
v k.ú.Zlatá Koruna o celkové výměře 190m2,dle geometrického plánu č.303-110/2010
vyhotovený Gefos,České Budějovice pro rozdělení pozemku a vyznačení rozsahu věcného
břemene týkající se pozemkové parcely KN č.90/1 v k.ú.Zlatá Koruna za celkovou cenu
14.630,-Kč (tj.77kč/m2) a pověřuje starostu k uzavření předmětné kupní smlouvy a
smlouvy ke zřízení věcného břemene.

-schváleno 10 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.

4. Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání
hospodaření za rok 2009
Starosta obce podal detailní zprávu o závěrečném účtu obce a zprávě o přezkoumání
hospodaření za rok 2009 včetně informace o řádném zveřejnění těchto dokumentů.
Příjmy k 31.12.2009 činí 8.227.285,38,-Kč
Výdaje k 31.12.2009 činí 7.170.882,84,-Kč
Saldo příjmů a výdajů činí 1.056.402,54,-Kč
Stav účtu k 31.12.2009 činí 11.967.400,43,-Kč
(KB 10.889.851,05,-Kč a Raif.1.077.549,38,-Kč)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Zlatá Koruna za rok 2009
B) Dílčí přezkoumání dne 13.10.2009
C) Konečné přezkoumání 9.3.2009
Závěr : Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky
Auditoři : Pracovníci Krajského úřadu-Jihočeského kraje

Usnesení ZO č.19/2010-3
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření a zprávu o přezkoumání hospodaření
za rok 2009 bez výhrad .(příloha č.1)
Příjmy k 31.12.2009 činí 8.227.285,38,-Kč,Výdaje k 31.12.2009 činí 7.170.882,84,-Kč
Saldo příjmů a výdajů činí 1.056.402,54,-Kč
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Stav účtu k 31.12.2009 činí celkem 11.967.400,43,-Kč,
(KB 10.889.851,05,-Kč a Raif.1.077.549,38,-Kč)

-schváleno 10 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.

5. Rozpočtové změna
5.1.Rozpočtová změna č.2/2010
- Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtové změny č.2/2010

Usnesení ZO č.19/2010-4
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č.2/2010 (Příloha č.2)

-schváleno 10 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.

6. Diskuze a závěr
Diskuse
Jiří Šesták – dotaz k technickému řešení Stezky pro pěší a cyklisty Rájov – ZK
Pavel Matoušek – prezentoval svou žádost na odstranění betonových boxů na popelnice u
řadovky v horní části Zlaté Koruny nacházející se na obecním pozemku.(Důvodem je
nepořádek,zápach a nebezpečí úrazu hrajících se dětí v těsné blízkosti jeho zahrady)
Starosta – podal informaci o možnosti ucházet se o dotaci na kontrolní vrt na pitnou vodu
v Kokotíně,který by mohl v případě technických problémů vypomoci s dodávkou pitné
vody do veřejného řadu.

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast na dnešním jednání a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno ve 18.59 hod

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

Ověřovatelé zápisu:

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

…………………………..
Anna Šustrová
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…………………………..
František Daněk

