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Zápis č.21
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 30.09.2010
Přítomno
Omluven

:14 členů ZO
:Petr Hladík

Program :
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Zpráva o práci rady obce,kontrolního a finančního výboru
Rozpočtová změna č.5/2010
Různé
4.1. Řešení pohledávky – Marcela Ferencová
4.2. Program obnovy venkova
5. Diskuze a závěr

1.Zahájení – volba návrhové komise
Zasedání zastupitelstva zahájil v 18.05 starosta obce dále konstatoval,že je přítomna
nadpoloviční většina členů ZO,takže je jednání usnášení schopné,přečetl navržený
program.

- program byl schválen 14 hlasy ,nikdo proti,nikdo se nezdržel.

Navrhl ověřovatele zápisu : paní Zuzana Sojková a pan Antonín Haniš

– schváleno 14 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 14 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 26.08.2010

– schváleno 14hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2.
Zpráva o práci rady obce,kontrolního a finančního výboru
2.1. Zpráva o práci kontrolního výboru
- Předseda kontrolního výboru pan Jiří Valvoda přednesl zprávu o práci kontrolního
výboru.

Usnesení ZO č.21/2010-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci kontrolního výboru
za předchozí období do dnešního jednání .

– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
1

Zápis č.21 ZO ze dne 30.09.2010

2-3

2.2. Zpráva o práci finančního výboru
- Předseda finančního výboru paní Zuzana Sojková přednesla zprávu o práci finančního
výboru za předchozí období do dnešního jednání .

Usnesení ZO č.21/2010-2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci finančního výboru
za předchozí období do dnešního jednání .

– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2.3. Zpráva o práci rady obce
-Starosta podal informace o práci rady obce od 26.08.2010 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.21/2010-3
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od
26.08.2010 do dnešního jednání ZO .

– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

3. Rozpočtové změna č.5/2010
3.1.Rozpočtová změna č.5/2010
- Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtové změny č.5/2010

Usnesení ZO č.21/2010-4
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č.5/2010 (Příloha č.1)

-schváleno 14 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.

4. Různé
4.1. Řešení pohledávky – Marcela Ferencová
- Zastupitelstvo obce projednalo řešení vedené pohledávky paní Marcely Ferencové za
úhradu stočného za roky 2006,2007 ve výši 1.976,-Kč.Obec využila všechny možnosti
jak pohledávku vymoci mimo soudní žaloby.

Usnesení ZO č.21/2010-5
Zastupitelstvo obce promíjí Marcele Ferencové pohledávku za stočné za roky 2006 a
2007 v celkové výši 1.976,-Kč.Důvodem je dlouhodobá špatná finanční situace v rodině.

-schváleno 8 hlasy,6 proti,nikdo se nezdržel.

4.2. Program obnovy venkova
-Zastupitelstvo obce projednalo prodloužení platnosti Programu obnovy venkova,který
byl schválen 28.12.1998 na období 1998-2010.

Usnesení ZO č.21/2010-6
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení platnosti Programu obnovy venkova,který byl
schválen 28.12.1998 na období 1998-2010 o dva roky.Tzn. období 1998-2012.

-schváleno 14 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel.
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5. Diskuze a závěr
Diskuse
Starosta Milan Štindl podal informaci o zásadních událostech a investičních akcí za dvě
poslední volební období a poděkoval zastupitelům za jejich práci.
Růžena Moučková poděkovala za zastupitelstvo obce starostovi za jeho dosavadní práci
pro obec.
Jiří Šesták – dotaz k celkovým investičním nákladům rekonstrukce přízemí radnice na
mateřskou školu.
Marie Kamišová – dotaz k budoucí opravě místní komunikace do Cihelny po Pozemkových
úpravách.
Pavel Matoušek – Předal písemnou stížnost na trvalé narušování jeho vlastnických práv
(odpadky v blízkosti betonového boxu na popelnice u jeho pozemku)
Ladislav Krch – informace o průběžném úklidu pohozených odpadků v obci – reakce na
stížnost.

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast na dnešním jednání a poslední zasedání
volebního období 2006-2010 ukončil.
Jednání bylo ukončeno ve 20.10 hod

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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

