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Příští jednání
Zastupitelstva obce
Pondělí
13.prosince 2010
v 18.00 hod

Radnice
ve Zlaté Koruně
Jednání
zastupitelstva obce
je veřejné !
Program :
-Zpráva o práci rady obce
-Cena vodného a stočného
2011
-Rozpočet obce 2011
-Schválení plánu společného
zařízení v rámci komplexních
pozemkových úprav
v k.ú.Rájov.
… další
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Vážení spoluobčané,
Jedna etapa života naší obce skončila,druhá začíná.Touto etapou
mám na mysli ukončené volební období 2006-2010 a začínající
období 2010-2014.Nová etapa byla odstartována ustavujícím
zasedáním zastupitelstva obce Zlatá Koruna,které proběhlo ve
čtvrtek 11.listopadu 2010 a kterému předcházely řádné volby 15.16.října 2010.
Voleb do Zastupitelstva obce Zlatá Koruna se zúčastnilo celkem
44 kandidátů rozdělených do dvou sdružení a jedné politické
strany.Věřím,že zvýšená chuť o práci pro obec přinese i Váš zvýšený
zájem,ať to je v podobě bedlivého sledování práce nového
zastupitelstva, ve kterém došlo k dvoutřetinové obměně nebo i
pomoci při řešení různých záležitostí v obci.Byl jsem mile překvapen
i Vaší účastí na ustavujícím zasedání.Doufám,že přítomnost
veřejnosti bude obdobná i na dalších zasedáních zastupitelstva
obce.
Na tomto místě mi dovolte,abych veřejně poděkoval všem
minulým zastupitelům,kteří již nejsou v týmu současného
zastupitelstva, za jejich práci a odpovědné rozhodování.Jsem
přesvědčen,že všichni zůstanou naší obci nápomocni a budu se
podílet i nadále na našem společném úsilí o lepší život v obci.
Nově zvoleným zastupitelům přeji do jejich práce zdravý úsudek a
pevné nervy a děkuji za jejich osobní statečnost .
Musím ihned na začátku zareagovat na jednu skutečnost, týkající
se především Plešovic,ale i všech ostatních míst v obci.Výsledek
řádných voleb určil 15 členů zastupitelstva,kteří se ujali svých
mandátů,zastupovat všechny občany v obci.Plešovice,Rájov,Zlatá
Koruna – horní část,Zlatá Koruna – dolní část a i další menší místní
části a samoty, tam všude je zastoupení 15 zastupitelů.Nelze tedy
chápat skutečnost,že když za jednu místní část usedne
v zastupitelstvu pouze jeden zastupitel,který bydlí v této části, má
tato část obce pouze jednoho zastupitele.Samozřejmě tato situace
může přinést určitou komplikaci.Snadněji jsou k zastižení v určitých
případech čtyři zastupitelé, než jeden.Věřím však ,že těmto
případným komplikacím jsme připraveni společně předejít.Myslím,že
minulé roky ukázaly i mojí osobní snahu,kterou sdíleli i ostatní
zastupitelé o řešení problémů v obci jako celku a že se všechny
záležitosti řešily dle možností a potřebnosti, bez ohledu na fakt ,že
se to týká té nebo oné části obce.
Na konci tohoto úvodního článku mi dovolte,abych Vám všem
poděkoval za důvěru,která je motorem pro další práci a přeji nám
všem
pevné
zdraví
a
štěstí
do
následujících
dnů.
S úctou Váš starosta Milan Štindl
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA 15.a 16.října 2010
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
Z těchto hlasů obdržely:
*1.Sdružení nezávislých kandidátu obce Zlatá Koruna 2525 hlasů 47,43 % (sedm mandátů)
*2.Komunistická strana Čech a Moravy 664 hlasů 13,36% (dva mandáty)
*3.Sdružení TOP 09 a Nezávislí kandidáti 2134 hlasů 40,09% (šest mandátů)
ZVOLENÉ ZASTUPITELSTVO OBCE A ZVOLENÉ FUNKCE NA USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ DNE 11.11.2010

funkce

Příjmení a jméno zvoleného věk
zastupitele

Pol.příslušnost / *kandidátní hlasy
listina

starosta

Štindl Milan

36

BEZPP /*1

245

člen kontrolního výboru

Moučková Růžena

54

BEZPP/*1

210

člen zastupitelstva

Špinar Jindřich Mgr.

47

BEZPP/*1

204

člen rady obce

Král Jaroslav Mgr.

28

TOP 09/*3

196

místostarosta

Moučka Radek

31

BEZPP/*1

191

člen rady obce

Haniš Antonín

46

BEZPP/*1

184

člen rady obce

Pomije Radek Ing.

39

BEZPP/*3

183

člen zastupitelstva

Král Pavel PhDr.Ph.D.

38

BEZPP/*3

181

člen finančního výboru

Daněk František

56

BEZPP/*1

170

člen zastupitelstva

Perníková Alena

46

BEZPP/*3

165

člen zastupitelstva

Dominová Magdalena

44

BEZPP/*1

159

předseda finančního výboru

Gallistl Petr Ing.

40

BEZPP/*3

159

50

TOP 09/*3

135

předseda kontrolního výboru Kopečková Svatava Mgr.
člen finančního výboru

Dudová Jaroslava

45

BEZPP/*2

84

člen kontrolního výboru

Hofman Miroslav

36

BEZPP/*2

81

DÁLE ZASTUPITELSTVO OBCE NA USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ ROZHODLO
•

•

o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce :
Místostarosta …1700,-Kč měsíčně,Člen 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.
(Výše odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce byl zachován ve stejné
výši,jako tomu bylo v minulém volebním období).
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.
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Vítání občánků
Dne 18.června 2010 proběhlo slavnostní uvítání
nejmladších občánků naší obce.Slavnostního
uvítání se zúčastnilo osm z deseti pozvaných
rodin.
Současný počet
obyvatel obce 735
z toho
Zlatá Koruna 419
Rájov 167
Plešovice 149

Gabriela Kalistová – Zlatá Koruna

Martin Hlaváček – Rájov

Anna Malachovská – Plešovice

Ondřej Hončík – Zlatá Koruna

Šimon Bílek – Zlatá Koruna

Lucie Habdáková – Rájov

Matyáš Sojka – Rájov

Alžběta Marešová – Zl.Koruna

MILÍ RODIČE,
Jako každý rok,tak i letos bude Zlatou Korunou procházet
svatý Mikuláš s andělem a tlupou čertů.Pokud máte zájem,
aby zavítali i k Vašim dětem,volejte tel. 724 919 134
Tomáš Jakubec.

Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

internetové stránky : http://www.zlatakoruna.cz/
Na těchto stránkách je umístněn i tento zpravodaj !

SPRÁVA CHKO BLANSKÝ LES A OBEC HOLUBOV
pořádají přednáškový cyklus na různá témata,který se koná vždy 2.čtvrtek v měsíci v prostorách
Infocentra v Holubově.
9.12.2010 Ivana Stará:Vánoční pečení – tradiční kynuté pečivo (mimořádně proběhne ve školní
jídelně v Holubově).
13.1.2011 Ondřej Maloun : Ekologická architektura v CHKO Blanský les.
10.2.2011 Jana a Miloš Tichý : Hvězdářské téma.
10.3.2011 Jan a Miroslav Šamatovi : Island – měsíc poté.
14.4.2011 Velikonoční téma.
12.54.2011 SCHKO Blanský les : Znáte chráněná území ve svém okolí ?
Změna programu vyhrazena.Aktuální informace : www.blanskyles.nature.cz

SBĚR OŠACENÍ
Pondělí 22. a úterý 23.listopadu 2010.
Použitelné čisté ošacení,obuv a hračky můžete přinést
od 15.00 do 17.00 hodin do přízemí obecního úřadu ve Zlaté Koruně,
kde je převezmou členky místního sdružení Českého červeného kříže.
Za darované věci předem děkujeme MS ČČK Zlatá Koruna
Obec Zlatá Koruna ve spolupráci s Českým červeným křížem a Mateřskou školou
pořádá

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU SE ZÁBAVNÝM PROGRAMEM PRO DĚTI
Pátek 3.prosince 2010 od 16.00 hodin
Kulturní dům ve Zlaté Koruně
Vstup zdarma

Srdečně zveme všechny děti ze všech částí naší obce
v doprovodu rodičů a prarodičů
na připravený bohatý program.

Obec Zlatá Koruna ve spolupráci s Mateřskou školou
pořádá

VÁNOČNÍ POSEZENÍ S DŮCHODCI
Pátek 17.prosince 2010 od 15.00 hodin
Kulturní dům ve Zlaté Koruně – restaurace „Na hřišti“
Vstup zdarma

Srdečně zveme všechny naše důchodce ze všech částí naší obce na připravený program
• Zahájení
• Program dětí z mateřské školky
• Dechovky - hrají k poslechu a k tanci „KAMEŇÁCI“
V případě potřeby je možné si do 16.prosince domluvit se starostou svoz a odvoz na tuto
akci .Telefonické číslo 380743119.

