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USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZLATÁ KORUNA
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 11. 11.2010
Přítomno (dle prezenční listiny – příloha č.1) :

15 členů ZO

Zahájení
Ustavující zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.00 hodin dosavadní starosta obce
konstatoval,že zasedání řádně svolal,jakožto dosavadní starosta 29.10.2010 a informace
o konání ustanovujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu a na
úřadní desce s dálkovým přístupem dne 29.10.2010 tj. nejméně 7 dní před ustanovujícím
zasedáním.Ustavující zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením
par.91 - 93 zákona o obcích.
Dále konstatoval ,že podle prezenční listiny je přítomno všech 15 členů zastupitelstva.ZO
je tedy usnášeníschopné.
Následně dal hlasovat po dohodě s nejstarším členem ZO panem Františkem Daňkem kdo
ze členů zastupitelstva souhlasí, aby se stal předsedajícím tohoto zasedání.

Usnesení ZO Ustavující/2010-1 :
Předsedajícím ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna byl
ustanoven Milan Štindl
Schváleno 15 hlasy,nikdo proti,nikdo se nezdržel
Následovala zpráva o průběhu voleb do ZO ve Zlaté Koruně,kterou přednesl rovněž
předsedající.
zpráva o průběhu voleb do zastupitelstva obce Zlatá Koruna
konaných ve dnech 15. a 16. 10 . 2010, dle zákona o volbách do zastupitelstev
obcí č. 491 / 2001 sbírky a následných předpisů.
Registrační úřad Český Krumlov zaregistroval pro volby do zastupitelstva obce Zlatá
Koruna 3 kandidátní listiny .První Sdružení nezávislých kandidátů obce Zlatá Koruna s
počtem 15 kandidátů.Druhá Komunistická strana Čech a Moravy s počtem 15
kandidátů.Třetí Sdružení TOP 09 a Nezávislí kandidáti s počtem 15 kandidátů.Celkový
počet kandidátů byl tedy 45. V souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128 / 2000 Sb.,
byl stanoven počet členů zastupitelstva obce Zlatá Koruna pro příští volební období na
15.
Na základě ustanovení § 29 zákona č. 491 / 2001 Sb.,stanovil starosta obce pro volby 1
volební obvod, ve kterém byly provedeny volby do zastupitelstva obce Zlatá Koruna.
Práva delegovat zástupce do volební komise využila KSČM,která jmenovala do volební
komise paní Annu Pekařovou a ODS,která jmenovala do komise paní Evu Jakešovou.
Zbývající členy volební komise jmenoval starosta.
Dne 13.10. bylo na podatelnu OÚ doručeno od registračního úřadu pro volby do obecního
zastupitelstva Odvolání kandidatury kandidáta volební strany KSČM paní Inny
Dolákové.Toto odvolání bylo řádně dle zákonu o volbách vyvěšeno ve volební místnosti.

Ve volebních seznamech bylo zapsáno celkem 586 voličů, počet vydaných a odevzdaných
obálek činil 388, což představovalo účast voličů 66,21 %.
Celkem platných hlasů 5323
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Z těchto hlasů obdržely:
(Strana č. 1)
Sdružení nezávislých kandidátu obce Zlatá Koruna 2525 hlasů 47,43 %
(Strana č. 2)
Komunistická strana Čech a Moravy 664 hlasů 13,36%
(Strana č.3)
Sdružení TOP 09 a Nezávislí kandidáti 2134 hlasů 40,09%

Na základě těchto výsledků byly přiděleny volebním stranám mandáty.
(Strana č.1)
Sdružení nezávislých kandidátu obce Zlatá Koruna získalo 7 mandátů
(Strana č.2)
Komunistická strana Čech a Moravy získala 2 mandáty
(Strana č.3)
Sdružení TOP 09 a Nezávislí kandidáti získalo 6 mandátů
Podle přidělených počtů mandátů volebním stranám, podle počtu získaných hlasů a
pořadí na kandidátních listinách byli zvoleni a získali mandát do zastupitelstva obce tito
kandidáti.
Strana č.1
Sdružení nezávislých kandidátu obce Zlatá Koruna
Kandidátní listina

Příjmení a jméno zvoleného
zastupitele

SNK obce Zlatá
Koruna

Štindl Milan

36

BEZPP

245

SNK obce Zlatá
Koruna

Moučková Růžena

54

BEZPP

210

SNK obce Zlatá
Koruna

Špinar Jindřich Mgr.

47

BEZPP

204

SNK obce Zlatá
Koruna

Moučka Radek

31

BEZPP

191

SNK obce Zlatá
Koruna

Haniš Antonín

46

BEZPP

184

SNK obce Zlatá
Koruna

Daněk František

56

BEZPP

170

SNK obce Zlatá
Koruna

Dominová Magdalena

44

BEZPP

159

2

věk Pol.příslušnost hlasy
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Strana č.2
Komunistická strana Čech a Moravy
Kandidátní listina

Příjmení a jméno zvoleného zastupitele

věk Pol.příslušnost hlasy

KSČM

Dudová Jaroslava

45

BEZPP

84

KSČM

Hofman Miroslav

36

BEZPP

81

Strana č.3
Sdružení TOP 09 a Nezávislí kandidáti
Kandidátní listina

Příjmení a jméno zvoleného zastupitele věk Pol.příslušnost hlasy

Sdružení TOP 09,NK

Král Jaroslav Mgr.

28

TOP 09

196

Sdružení TOP 09,NK

Pomije Radek Ing.

39

BEZPP

183

Sdružení TOP 09,NK

Král Pavel PhDr.Ph.D.

38

BEZPP

181

Sdružení TOP 09,NK

Perníková Alena

46

BEZPP

165

Sdružení TOP 09,NK

Gallistl Petr Ing.

40

BEZPP

159

Sdružení TOP 09,NK

Kopečková Svatava Mgr.

50

TOP 09

135

Prvními náhradníky volebních stran jsou tito kandidáti.
Strana č.1
Sdružení nezávislých kandidátu obce Zlatá Koruna
Kandidátní listina

Příjmení a jméno

věk

Pol.příslušnost

hlasy

SNK obce Zlatá Koruna

Kamlach Václav

51

BEZPP

175

Strana č.2
Komunistická strana Čech a Moravy
Kandidátní listina
KSČM

Příjmení a jméno

věk

Pol.příslušnost

hlasy

Kukačková Helena

46

BEZPP

65

Strana č.3
Sdružení TOP 09 a Nezávislí kandidáti
Kandidátní listina

Příjmení a jméno

věk

Pol.příslušnost

hlasy

Sdružení TOP 09,NK

Maňásková Dagmar

41

BEZPP

143
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Na závěr předložené zprávy bylo konstatováno, že k průběhu voleb nebyly
vzneseny žádné stížnosti ani připomínky.

Složení slibu členů zastupitelstva obce
(par.69 zákona o obcích)
Všichni členové zastupitelstva složili slib dle par.69 zákona o obcích do rukou
předsedajícího. Ten poté konstatoval,že všichni přítomní členové zastupitelstva složili
zákonem stanovený slib bez výhrady a mohou se ujmout svého mandátu. (příloha č.2)
Dále byl předložen ke schválení navržený a doplněný program
1.
2.
3.
4.
5.

Volba volební a návrhové komise
Volba starosty,místostarosty a ostatních členů rady obce.
Zřízení kontrolního a finančního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce
Volba členů zastupitelstva,oprávněných přijímat prohlášení o uzavření manželství
v matričním obvodu obecního úřadu Zlatá Koruna
6.Diskuse a závěr
Předsedající vyzval ostatní členy o případné doplnění a o námitky a návrhy programu.
Jiný návrh na doplnění nebyl předložen.
Diskuse : nenaplněna

Usnesení ZO Ustavující/2010-2 :
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna schválilo program ustavujícího zasedání.
- program byl schválen 15 hlasy ,nikdo proti,nikdo se nezdržel
Bylo určeno,že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu :Antonín Haniš,Ing.Radek Pomije

Usnesení ZO Ustavující/2010-3 :
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna schválilo jako ověřovatele zápisu Antonín Haniš
a ing.Radek Pomije.
– schváleno 15 hlasy, nikdo proti,nikdo se nezdržel

Dále Určil zapisovatele: zapisovatelem se stala Růžena Moučková

1. Volba volební a návrhové komise
Předsedající přednesl návrh.Jiný návrh nebyl předložen.
Diskuse : nenaplněna

Usnesení ZO ustavující/2010-4 :
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna schválilo volební a návrhovou komisy ve složení
předseda Mgr.Jindřich Špinar,členka Alena Perníková,člen Miroslav Hofman.
– schváleno 15 hlasy, nikdo proti,nikdo se nezdržel
4

5-10

2. Volba starosty,místostarosty a ostatních členů
rady obce.
Počet členů rady obce je s ohledem na právní úpravu a počet členů zastupitelstva
stanoven na 5.(Radu obce tedy tvoří uvolněný starosta , neuvolněný místostarosta a
další neuvolnění členové ZO)
Tyto volby lze uskutečnit dvěma způsoby – tajným nebo veřejným hlasováním.
Předsedající seznámil členy ZO s technikou voleb ,jak tajného tak i veřejného hlasování.

Diskuse : nenaplněna
Dále dal hlasovat o způsobu volby
Usnesení ZO Ustavující/2010-5 : Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna schválilo
způsob volby starosty ,místostarosty a zbývajících členů rady obce veřejným
způsobem.
- schváleno 15 hlasy,nikdo proti,nikdo se nezdržel
Volba starosty
Předsedající vyzval členy ZO k předložení návrhů na funkci starosty
Návrh č.1 předložila Růžena Moučková a navrhnula na starostu Milana Štindla
Jiný návrh nebyl předložen.
Diskuse : nenaplněna
Po předložení návrhu požádal předsedající volební a návrhovou komisy,aby při hlasování
provedla sečtení hlasů a předsedu o vyhlášení konečných výsledků hlasování a dal
hlasovat o návrhu č.1

Usnesení ZO Ustavující/2010-6 :
Starostou obce Zlatá Koruna byl řádně zvolen Milan Štindl.
-Schváleno 13 hlasy,nikdo proti,2 se zdrželi
Následně předsedající,který je i znovuzvolený starosta funkci přijal a poděkoval za
projevenou důvěru.

Volba místostarosty
Jako první byl stanoven počet místostarostů.
Předsedající předložil návrh ,aby zastupitelstvo obce Zlatá Koruna zvolilo jednoho
místostarostu.
Jiný návrh nebyl předložen.
Diskuse : nenaplněna
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Usnesení ZO Ustavující/2010-7 :
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna schválilo zvolení jednoho místostarosty.
- schváleno 15 hlasy,nikdo proti,nikdo se nezdržel
Předsedající dále vyzval členy ZO k předložení návrhů na funkci místostarosty
Návrh č.1 předložil Milan Štindl a navrhnul na funkci místostarosty Radka Moučku
Návrh č.2 předložil PhDr.Ph.D Pavel Král a navrhnul na funkci místostarosty
Mgr.Jaroslava Krále
Jiný návrh nebyl předložen.
Diskuse : PhDr.Ph.D Pavel Král – podal vysvětlení k důvodu návrhu č.2
Po předložení všech návrhů požádal předsedající volební a návrhovou komisy,aby při
hlasování provedla sečtení hlasů a předsedu o vyhlášení konečných výsledků hlasování a
dal hlasovat o návrhu č.1

Usnesení ZO Ustavující/2010-8 :
Místostarostou obce Zlatá Koruna byl řádně zvolen Radek Moučka.
-Schváleno 9 hlasy,5 proti a 1 se zdržel
Následně vyzval předsedající zvoleného místostarostu k vyjádření,zda funkci přijímá.Nově
zvolený místostarosta funkci přijal a poděkoval za projevenou důvěru.

Volba ostatních členů rady obce
Předsedající vyzval členy ZO k předložení návrhů na funkci zbývajících třech členů rady
obce
Návrh č.1 předložil Milan Štindl a navrhla na členy rady obce
Mgr.Jaroslav Král,Antonín Haniš,Ing.Radek Pomije
Jiný návrh nebyl předložen.
Diskuse :nenaplněna
Po předložení návrhu požádal předsedající volební a návrhovou komisy,aby při hlasování
provedla sečtení hlasů a předsedu o vyhlášení konečných výsledků hlasování a dal
hlasovat o návrhu č.1

Usnesení ZO Ustavující/2010-9 :
Rada obce byla řádně zvolena ve složení Milan Štindl,Radek Moučka,Mgr.Jaroslav
Král,Antonín Haniš a Ing.Radek Pomije.
- Schváleno 14 hlasy,nikdo proti a jeden se zdržel
Následně vyzval předsedající zvolené členy rady obce k vyjádření,zda funkci
přijímají.Nově zvolení členové rady obce funkci přijali a poděkovali za projevenou důvěru.

3. Zřízení kontrolního a finančního výboru
Zřízení kontrolního a finančního výboru a určení počtu jejich členů
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Předsedající předložil návrh, aby byl zřízen kontrolní a finanční výbor ,přičemž každý
z nich bude mít tři členy.
Jiný návrh nebyl předložen.
Diskuse :nenaplněna

Usnesení ZO Ustavující/2010-10 :
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna zřizuje kontrolní a finanční výbor.Oba výbory
budou tříčlenné.
- Schváleno 15 hlasy,nikdo proti a nikdo se nezdržel

Volba předsedů kontrolního a finančního výboru
Předsedající vyzval členy ZO k předložení návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru.
Návrh č.1 Mgr.Svatava Kopečková
Jiný návrh nebyl předložen.
Diskuse :nenaplněna
Po předložení všech návrhů požádal předsedající volební a návrhovou komisy,aby při
hlasování provedla sečtení hlasů a předsedu o vyhlášení konečných výsledků hlasování a
dal hlasovat o návrhu

Usnesení ZO Ustavující/2010-11 :
Předsedou kontrolního výboru obce Zlatá Koruna byla řádně zvolena Mgr.Svatava
Kopečková.
-Schváleno 14 hlasy,nikdo proti,1 se zdržel
Následně vyzval předsedající zvolenou předsedkyni kontrolního výboru k vyjádření,zda
funkci přijímá.Nově zvolená předsedkyně funkci přijala a poděkovala za projevenou
důvěru.
Předsedající vyzval členy ZO k předložení návrhů na funkci předsedy finančního
výboru.
Návrh č.1 Ing.Petr Gallistl
Jiný návrh nebyl předložen.
Diskuse :nenaplněna
Po předložení všech návrhů požádal předsedající volební a návrhovou komisy,aby při
hlasování provedla sečtení hlasů a předsedu o vyhlášení konečných výsledků hlasování a
dal hlasovat o návrhu

Usnesení ZO Ustavující/2010-12 :
Předsedou finančního výboru obce Zlatá Koruna byl řádně zvolen Ing.Petr
Gallistl.
-Schváleno 14 hlasy,nikdo proti,1 se zdržel
Následně vyzval předsedající zvoleného předsedu finančního výboru k vyjádření,zda
funkci přijímá.Nově zvolený předseda funkci přijal a poděkoval za projevenou důvěru.
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Předsedající vyzval členy ZO k předložení návrhů na funkci členů kontrolního výboru.
Návrh č.1 Růžena Moučková,Miroslav Hofman
Jiný návrh nebyl předložen.
Diskuse :nenaplněna
Po předložení všech návrhů požádal předsedající volební a návrhovou komisy,aby při
hlasování provedla sečtení hlasů a předsedu o vyhlášení konečných výsledků hlasování a
dal hlasovat o návrhu

Usnesení ZO Ustavující/2010-13 :
Členy kontrolního výboru obce Zlatá Koruna byli řádně zvoleni Růžena Moučková
a Miroslav Hofman .
-Schváleno 13 hlasy,nikdo proti,2 se zdrželi
Následně vyzval předsedající zvolené členy finančního výboru k vyjádření,zda funkci
přijímají.Nově zvolení členové funkci přijali a poděkovali za projevenou důvěru.
Předsedající vyzval členy ZO k předložení návrhů na funkci členů finančního výboru.
Návrh č.1 Jaroslava Dudová,František Daněk
Jiný návrh nebyl předložen.
Diskuse :nenaplněna
Po předložení všech návrhů požádal předsedající volební a návrhovou komisy,aby při
hlasování provedla sečtení hlasů a předsedu o vyhlášení konečných výsledků hlasování a
dal hlasovat o návrhu

Usnesení ZO Ustavující/2010-14 :
Členy finančního výboru obce Zlatá Koruna byli řádně zvoleni Jaroslava Dudová a
František Daněk .
-Schváleno 13 hlasy,nikdo proti,2 se zdržel
Následně vyzval předsedající zvolené členy finančního výboru k vyjádření,zda funkci
přijímají.Nově zvolení členové funkci přijali a poděkovali za projevenou důvěru.

4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva obce
Předsedající přednesl návrh rozhodnout o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva obce ve stejné výši jako tomu bylo ve volebním období 2006-2010.
Tzn.
Místostarosta(ka) …1700,-Kč měsíčně
Člen(ka) rady obce …800,-Kč měsíčně
Předseda(kyně) výborů a komisí …600,-Kč
Člen(ka) výborů a komisí …0,-Kč
Člen(ka) zastupitelstva obce …0,-Kč
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Jiný návrh nebyl předložen.
Diskuse :nenaplněna

Usnesení ZO Ustavující/2010-15 :
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna rozhodlo o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva obce :
Místostarosta(ka) …1700,-Kč měsíčně
Člen(ka) rady obce …800,-Kč měsíčně
Předseda(kyně) výborů a komisí …600,-Kč
Člen(ka) výborů a komisí …0,-Kč
Člen(ka) zastupitelstva obce …0,-Kč
-Schváleno 15 hlasy,nikdo proti,nikdo se nezdržel

5. Volba členů zastupitelstva,oprávněných přijímat
prohlášení o uzavření manželství v matričním obvodu
obecního úřadu Zlatá Koruna
Předsedající vyzval členy ZO k předložení návrhů na funkci členů
zastupitelstva,oprávněných přijímat prohlášení o uzavření manželství v matričním obvodu
obecního úřadu Zlatá Koruna
Návrh č.1 Milan Štindl,Růžena Moučková,Magdalena Dominová,Mgr.Svatava Kopečková
Jiný návrh nebyl předložen.
Diskuse :nenaplněna
Po předložení všech návrhů požádal předsedající volební a návrhovou komisy,aby při
hlasování provedla sečtení hlasů a předsedu o vyhlášení konečných výsledků hlasování a
dal hlasovat o návrhu

Usnesení ZO Ustavující/2010-16 :
Členem zastupitelstva,oprávněným přijímat prohlášení o uzavření manželství
v matričním obvodu obecního úřadu Zlatá Koruna jsou Milan Štindl-starosta
obce,Růžena Moučková,Magdalena Dominová a Mgr.Svatava Kopečková-členky
ZO.
-Schváleno 13 hlasy,nikdo proti,2 se zdrželi

6.Diskuse a závěr
Znovuzvolený starosta obce Milan Štindl – Poděkoval za důvěru,za práci a
odpovědné rozhodování minulým členům zastupitelstva obce.Novým členům
popřál mnoho sil do jejich práce a spoluobčanům za minulou,současnou a
budoucí spolupráci.
p.Šetele S. – Popřál nově zvoleným zastupitelům mnoho zdaru v jejich práci a
upozornil je, že vykonávají své poslání pro občany a ne pro svůj vlastní prospěch
a že je nutno dobře zvažovat reálné možnosti obce.
JUDr.Králová M. – Dotaz na stav akce Kanalizace,ČOV a vodovod v obci Zlatá
Koruna.Následně podal starosta obce souhrnnou zprávu o průběhu a současném
stavu příprav této akce.
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10-10

Závěr
Závěrem starosta obce poděkoval všem členům zastupitelstva za pozornost a
soustředěnou práci, občanům za budoucí
připomínky ,dotazy a náměty pro další
činnost.Popřál hezký zbytek večera a zasedání ukončil.

Jednání bylo ukončeno ve 18:50 hod.

………………………
Radek Moučka
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

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

…………………………..
Antonín Haniš

…………………………..
Ing.Radek Pomije
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