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Zápis č.20
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 26.8.2010
Přítomno :11 členů ZO
Omluveni:Jiří Valvoda,Anna Šustrová,ing.Zdeněk Petrtyl,Jiří Šesták

Program :
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Zpráva o práci rady obce
Rozpočtové změna č.3/2010 a č.4/2010
Různé
4.1. Schvalovací proces – Pasport místních komunikací a Plán zimní údržby
5. 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
program.

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

Navrhl ověřovatele zápisu : paní Zuzana Sojková 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 : 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 27.05.2010

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

2. Zpráva o práci rady obce
-Starosta podal informace o práci rady obce od 27.05.2010 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.20/2010-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od
27.05.2010 do dnešního jednání .

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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3. Rozpočtové změna č.3/2010 a č.4/2010
3.1.Rozpočtová změna č.3/2010
- Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtové změny č.3/2010

Usnesení ZO č.20/2010-2
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č.3/2010 (Příloha č.1)

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

3.2.Rozpočtová změna č.4/2010
- Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtové změny č.4/2010

Usnesení ZO č.20/2010-3
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č.4/2010 (Příloha č.2)

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

4. Různé
4.1. Schvalovací proces – Pasport místních komunikací a Plán zimní
údržby
- Zastupitelstvo obce projednalo pasport místních komunikací a plán zimní údržby Obce
Zlatá Koruna /k.ú.Zlatá Koruna,Rájov,Plešovice/zpracovaný k 30.4.2010 Pavlem
Marešem IČO 74519123.

Usnesení ZO č.20/2010-4
Zastupitelstvo obce schvaluje pasport místních komunikací a plán zimní údržby Obce
Zlatá Koruna /k.ú.Zlatá Koruna,Rájov,Plešovice/zpracovaný k 30.4.2010 Pavlem
Marešem IČO 74519123.

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

5. Diskuze a závěr
Diskuse
Zuzana Sojková – upozornila na dvě dlouhodobé pohledávky,které se nedaří obci vymoci
(starosta zajistí podklady pro rozhodnutí vymáhat pohledávky soudní
cestou)
Ladislav Krch – dotaz k aktuální situaci stavu vody v hasičské vodní nádrži v horní části
Zlaté Koruny(Obec bude hledat řešení ve spolupráci s CHKO a nájemcem na zajištění
dobré kvality vody)
Antonín Haniš – Oprava komunikace v Plešovicích „U Váhy“(požádáno o cenovou
nabídku)
Zuzana Sojková – dotaz na úpravu a opravu komunikace do Cihelny (Řešení je
součástí pozemkové úpravy k.ú.Rájov)
Jan Bouček – Vandalismus na hřbitově (řešeno Policií ČR)

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast na dnešním jednání a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno ve 19.15 hod
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………………………
Růžena Moučková
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

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

…………………………..
Zuzana Sojková
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…………………………..
Antonín Haniš

