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Zápis č.18
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 11.3.2010
Přítomno :
Omluveni :

11 členů ZO
Petr Hladík,ing.Martin Veis,Jiří Bauer,Zuzana Sojková

Program :
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce
3. Majetkoprávní záležitosti
3.1.Žádost o prodej pozemku KN č.90/4 a části č.90/1 v k.ú.Zlatá Koruna
3.2. Žádost o prodej pozemku KN č.169/2 v k.ú.Zlatá Koruna
4. Rozpočtové změna
4.1.Rozpočtová změna č.5/2009
4.2.Rozpočtová změna č.1/2010
5. Různé
5.1.Žádost STAVEBNA NEJEDLÝ –pojistná událost 3126543
5.2. Informace o přípravě a realizaci projektů
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
doplněný program.

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

Navrhl ověřovatele zápisu : paní Anna Šustrová a pan Antonín Haniš

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

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

– 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 17.12.2009

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

2. Zpráva o práci rady obce
-Starosta podal informace o práci rady obce od 17.12.2009 do dnešního jednání ZO.
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Usnesení ZO č.18/2010-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od
17.12.2009 do dnešního jednání .

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

3. Majetkoprávní záležitosti
3.1.Žádost o prodej pozemku KN č.90/4 a části č.90/1 v k.ú.Zlatá Koruna
- Zastupitelstvo obce projednalo návrh na schválení záměru prodeje KN č.90/4 a části KN
č.90/1 v k.ú.Zlatá Koruna,dle rozdělení pozemku KN č.90/1,který byl prezentován při
minulém 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.

Usnesení ZO č.18/2010-2
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely KN č.90/4 v k.ú.Zlatá
Koruna o výměře 51m2 a části pozemkové parcely KN č.90/1 o výměře cca.133 m2 a
zřízení věcného břemene pro chůzi pro vlastníky přilehlé nemovitosti č.p.32 Zlatá
Koruna.Vše dle přiložené situace,která je nedílnou součástí tohoto usnesení.(Příloha č.1)

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

3.2. Žádost o prodej pozemku KN č.169/2 v k.ú.Zlatá Koruna
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkoupení obecní parcely KN č.169/2
v k.ú.Zlatá Koruna. Žádost podala Hana Talířová,Zlatá Koruna č.p.115.Jako důvod uvádí
zajištění přístupu na svou parcelu KN č.169/5 v k.ú.Zlatá Koruna.Využití parcely KN
č.169/2 dle územního plánu obce Zlatá Koruna je návrh komunikace.(projednáno ve
změně č.2 územního plánu obce).

Usnesení ZO č.18/2010-3
Zastupitelstvo obce nesouhlasí se schválením záměru prodeje pozemkové parcely KN
č.169/2 v k.ú.Zlatá Koruna,neboť prodejem by byl zamezen přístup k jinému pozemku
jiného vlastníka.

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

4. Rozpočtové změna
4.1.Rozpočtová změna č.5/2009
- Zastupitelstvo obce projednalo návrh poslední rozpočtové změny roku 2009

Usnesení ZO č.18/2010-4
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č.5/2009 (Příloha č.2)

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

4.2.Rozpočtová změna č.1/2010
- Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtové změny č.1/2010
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Usnesení ZO č.18/2010-5
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č.1/2010 (Příloha č.3)

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

5. Různé
5.1.Žádost STAVEBNA NEJEDLÝ –pojistná událost 3126543
- Zastupitelstvo obce projednalo žádost Stavebny Nejedlý,která se vztahuje k pojistnému
plnění pojistné události č.3126543.Stavebna Nejedlý stavební firma žádá obec o
proplacení částky 20.575,-Kč vč.DPH.Jedná se o rozdíl faktury za opravu automobilu a
právního nároku pojistného plnění.Celková částka faktury je 40.257,42,-Kč vč.DPH.Tento
rozdíl je amortizace.

Usnesení ZO č.18/2010-6
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyplacením daru pro Stavebnu Nejedlý ve výši 20.575,-Kč
vztahující se k pojistnému plnění pojistné události č.3126543.

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

NESCHVÁLENO

5.2. Informace o přípravě a realizaci projektů
- Starosta podal informace týkající se příprav a plnění několika akcí :
Kanalizace,ČOV a vodovod v obci Zlatá Koruna
Kulturní dům Zlatá Koruna – plynofikace a zateplení
Stezka pro pěší a cyklisty Zlatá Koruna – Rájov
Pozemková úprava k.ú.Rájov + změna územního plánu č.3
Pohledávka na nájemném DKT
Informace o stavbě MVE a úprava dna koryta Vltavy

Usnesení ZO č.18/2010-7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty o akcích
Kanalizace,ČOV a vodovod v obci Zlatá Koruna
Kulturní dům Zlatá Koruna – plynofikace a zateplení
Stezka pro pěší a cyklisty Zlatá Koruna – Rájov (příprava realizace I.etapy parkoviště –
hřbitov z rozpočtu obce bez sadových úprav,VO – pouze kabel.Předběžný rozpočet 1.200
tis.Kč)
Pozemková úprava k.ú.Rájov + změna územního plánu č.3
Pohledávka na nájemném DKT
Informace o stavbě MVE a úprava dna koryta Vltavy

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

10. Diskuze a závěr
Diskuse
Mgr.Jindřich Špinar – upozornění na poškození komunikace III.tř. (krajnice) při odvozu
materiálu při čištění dna řeky.
Ing.Zdeněk Petrtyl – souhlas a důvody s realizací I.etapy stezky pro pěší a cyklisty Rájov
– ZK (rovněž Růžena Moučková,Jiří Šesták)
Eva Jakešová – poděkování za údržbu komunikace Na Cihelnu.Žádost na odstranění
překopu na komunikaci na Cihelnu
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Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast na dnešním jednání a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno ve 19.30 hod

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

Ověřovatelé zápisu:

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

…………………………..
Anna Šustrová

4

…………………………..
Antonín Haniš

