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Pátek 4.března 2011
od 20.00 hodin
Kulturní dům
ve Zlaté Koruně
MOTOZÁBAVA
pořádá Svaz rodičů a
přátel školy,Místní
motorkáři a Obec
Výtěžek z této akce bude
věnován Mateřské
školce Zlatá Koruna
K poslechu a k tanci hrají
„BRUSNÉ KOTOUČE“
vstupné 100,-Kč
Předprodej vstupenek:
p.Moučka tel.737 244 415
BOHATÁ TOMBOLA
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Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
•
•
•
•
•

•
•

dne 24.února 2011
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
zprávu o práci rady obce,kontrolního a finančního výboru.
smlouvu o smlouvě budoucí kupní se Správou železniční dopravní cesty na část
2
pozemkové parcely KN č.239/4 v k.ú.Plešovice o předpokládané výměře 22m ,která
má být využita pro realizaci světelného zabezpečení drážního přejezdu.
Záměr prodeje části pozemkové parcely KN č.139/3 v k.ú.Zlatá Koruna o
2
předpokládané výměře 1500m pro výstavbu rodinného domku s ubytováním.
pět žádostí o provedení změny územního plánu obce Zlatá Koruna.
obecně
závaznou
vyhlášku
č.1/2011
o
místních
poplatcích
(s uvedenou vyhláškou se můžete seznámit na úředních a informačních vývěsních
deskách v obci,dále na oficiálních internetových stránkách obce www.zlatakoruna.cz,
nebo v úřední době na obecním úřadu.Tato vyhláška bude rovněž po částech
otisknutá i v tomto zpravodaji)
rozpočtovou změnu č.7/2010.
vyjádření k záměru výstavby restaurace a penzionu do 10 lůžek na pozemkové
parcele KN č.14/14 v k.ú.Rájov „Obec souhlasí s výstavbou pouze v případě zajištění
jiného komunikačního napojení stavby investorem, než po stávající místní komunikaci
vedoucí kolem bytovek“.

750. VÝROČÍ ZLATÉ KORUNY JIŽ KLEPE NA DVEŘE
Za dva roky oslaví Zlatá Koruna 750 let svého trvání. Již teď je nejvyšší čas uvažovat o
důstojném připomenutí tohoto výročí, již nyní se rodí nápady, jak toto výročí oslavit.
Jedním z nich je také vydání publikace o Zlaté Koruně, jež by populární formou
připomenula staletí její existence. Měla by to být publikace, jež si neklade vědecké
nároky ani to nemá být brožura určená především pro návštěvníky naší obce. Naopak
chceme, aby se stala jakousi kronikou naší obce, aby ji vnímali jako vlastní všichni
občané Zlaté Koruny. Pozornost bude věnována celé obci včetně Plešovic a Rájova.
Prozatím je její podoba ve stadiu prvních úvah. Na výsledek bude působit vedle
rozpočtu na její vydání, který chceme v maximální míře získat z dotačních titulů
určených pro tento účel, také pečlivost nás redaktorů, láska a vážnost, kterou
připravované práci dáme. Rádi bychom, aby se ve výsledku odrazil ale i zájem naší
veřejnosti. Pokud má kdokoli z občanů pocit, že může k publikování v této knize něčím
přispět, rádi bychom ho touto formou poprosili, zda by případnou památku nebo cennou
informaci poskytl pro zveřejnění v knize. Originály zapůjčených předmětů, fotografií či
písemností budou samozřejmě po ofotografování s díky vráceny. Nemůžeme slíbit, že
všechno bude publikováno, z množství materiálu bude muset být proveden výběr, jehož
rozsah poznáme podle velikosti rozpočtu na knihu.
Zapojením širší veřejnosti do připravované publikace se zvýší naděje na úspěch této
práce a účast na její tvorbě se zajisté odrazí i v budoucím zájmu a oblibě u občanů
Zlaté Koruny.
Za vznikající redakční radu Milan Štindl a Jindřich Špinar
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás srdečně pozval na zahájení nového přednáškového cyklu, který
bude uveden příspěvkem „Povídání o historii Zlaté Koruny, Rájova a Plešovic.“
Úvodní přednášku si pro Vás připravila historička Mgr. Jarmila Hansová, jež si vytvořila
ke Zlaté Koruně velmi blízký a osobitý vztah.
„Povídání o historii Zlaté Koruny, Rájova a Plešovic“ se uskuteční v pondělí 14.3.
2011 od 17:30 hodin v budově Obecního úřadu a bude doplněno zajímavými
archivními fotografiemi.
Všichni návštěvníci rozmanitých věkových kategorií jsou vřele vítáni.
Za kulturní komisi obce Zlaté Koruny Jaroslav Král
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Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 9.dubna 2011
Časový harmonogram
Plešovice - náves 8:00 – 8:30 hod
Plešovice - Zátiší 8:35 – 8:50 hod
Zlatá Koruna - horní část 9:00 – 9:30 hod (u kontejnérů)
Zlatá Koruna - dolní část 9:35 – 10:15 hod (u pošty)
Rájov - náves 10:25 – 10:45 hod
Upozorňujeme,že mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je příležitostí zdarma se zbavit
odpadů,které doma překáží.Jedinou Vaší povinností je osobně svůj odpad předat a pomoci s nakládkou
specializované firmě.Dopředu navezené hromady odpadu komplikují a zdržují odvoz.
Tento mobilní sběr slouží pouze pro fyzické osoby (domácnosti) nikoliv pro podnikající fyzické a právnické osoby
(podnikatele).
Všechny vysloužilá elektrozařízení odevzdávejte bezplatně vždy první sobotu od 10.00 do 11.00 hodin na
sběrné místo – Zlatá Koruna dvůr č.p.5 (za poštou) –
Šetříte tím naše společné finance a životní prostředí !
SBĚR OŠACENÍ PRO OŠACOVACÍ STŘEDISKO ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
Pondělí 18.dubna a úterý 19.dubna 2011.
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.
Za darované věci předem děkujeme MS ČČK Zlatá Koruna

PŘIJĎTE SE O VELIKONOCÍCH POBAVIT....
SK Zlatá Koruna fotbal pořádá v neděli dne 24.4.2011 od 20.00 hodin v kulturním domě ve Zlaté Koruně tradiční
Velikonoční zábavu. K tanci a poslechu hraje oblíbená kapela SITUACE ! Jako každoročně bude připravena bohatá
tombola. Vstupné na akci je 100 ,- Kč.
Předprodej vstupenek či rezervaci stolů pro skupiny možno u P. Gallistla na tel. 604280269.

Harmonogram zápasů SK Zlatá Koruna fotbal- okresní přebor muži
Sobota 9.4. od 16.30 hod
Holubov - Zlatá Koruna
Sobota 16.4. od 17.00 hod
Zlatá Koruna - Soběnov
Sobota 23.4. od 17.00 hod
Chvalšiny - Zlatá Koruna
Sobota 30.4. od 13.00 hod
Zlatá Koruna - Malonty

Okresní přebor přípravek
Vzhledem k pozdějšímu začátku soutěže a skutečnosti, že první dva zápasy hraje přípravka na venkovních
trávnících , kde do uzávěrky zpravodaje ještě nebyl jasný termín, bude harmonogram zápasů součástí dalšího
zpravodaje.
Za SK Petr Gallistl -manager klubu
SRDEČNĚ ZVEME NA PŘIPRAVENÝ ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ
BAD FÜSSING V NĚMECKU,KTERÝ NABÍZÍ REGENERACI A ODPOČINEK
termín zájezdu – čtvrtek 21 .dubna 2011
Odjezd - 6:00 hod
Rájov, Zlatá Koruna,Plešovice.
Cena zájezdu – důchodci s trvalým pobytem v naší obci 150,- Kč,
ostatní 300,- Kč
(Účast na zájezdu je nutné nahlásit na Obecním úřadě ve Zlaté Koruně a na pokladně zaplatit předem
nejpozději 14.dubna 2011).
Upozorňujeme zájemce,že zájezd není připojištěn proti úrazu !
Připojištění lze vyřídit u každé pojišťovny.Ceny připojištění jsou v rozmezí 17,- až 35,- Kč za den.
Vstup do lázní 7,5 Euro
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POMOC V NOUZI
Naše obec uzavřela s Domy s pečovatelskou službou o.p.s. smlouvu o spolupráci při poskytování pečovatelské služby ve které
se zavazuje tato společnost poskytovat pečovatelskou službu občanům naší obce,kteří splňují podmínky pro využití této
pomoci.Obec se zavázala podílet se na zajištění této pomoci částkou ve výši 350,-Kč/uživatel/měsíc.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OBSAHUJE
Pečovatelská služba je komplex terénních nebo ambulantních služeb poskytovaných občanům, kteří mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.
Poskytované služby:
1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu( podávání jídla, pomoc s oblékáním, pomoc při
pohybu …)
2) Pomoc při osobní hygieně ( celková koupel, pomoc při použití WC,péče o vlasy a nehty)
3) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
( dovoz jídla, příprava a podání jídla)
4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
(úklid, nákupy, nutné pochůzky, praní a žehlení)
5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
KONTAKTY:
Fakultativní činnosti:
Jídelníček, pedikúra, dohled, půjčení jídlonosiče, rekondiční cvičení.
Doba poskytování pečovatelské služby:
Pečovatelská služba bude poskytována ve všední dny
od 7.00 do 15.30 hodin.
Úhrada za služby (hradí konkrétní uživatel):
Maximální výše úhrady za službu činí 100 Kč za hodinu.
Úhrada za dovoz oběda je 20 Kč / 1 úkon.

Bc. Ivana Ambrusová
Ředitelka společnosti
Domy s pečovatelskou službou o.p.s.
Vyšehradská 260,
Český Krumlov
Tel: 380 712 370
Mgr. Eva Bredová
Vedoucí pečovatelské služby,
Sociální pracovnice
Tel: 380 716 342
Mobil: 736 634 491

DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SPORTU PRO ROK 2011
Obec Zlatá Koruna
Vyhlašuje
Dotační program na podporu sportu pro rok 2011
Termín odevzdání žádostí do 11.4.2011 do 17.00 hodin
Žádosti se podávají ve stanoveném termínu dle „Pravidel dělení dotace pro sport z rozpočtu obce Zlatá Koruna“ na Obecní úřad
ve Zlaté Koruně
(úřední dny Po,St 7:00 – 17:00hod)
Na rok 2011 pro tento účel je vyčleněna z rozpočtu obce částka 50.000,-Kč
Pravidla dělení dotace pro sport z rozpočtu obce Zlatá Koruna (www.zlatakoruna.cz)

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 .

Milé děti,vážení rodiče !
Obec pro vás připravila ve spolupráci s divadélkem KOS
v předvelikonočním čase pohádku s názvem
„ZAJÍČKU A SLEPIČKO,ČÍPAK JE TO VAJÍČKO?“
Účinkují: Vlasta Dlouhá Vorlová,Zdeněk Říha(Trvání cca.45 minut)
Kdy: 16.dubna (sobota) v 15.00 hodin
VSTUPNÉ : děti zdarma
Kde: Dům kultury a sportu Zlatá Koruna ostatní vstup dobrovolný
(Více na www.divadelko-kos.wz.cz)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2011,
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

(Dnes 1.díl)
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna se na svém zasedání dne
24.2.2011 usnesením č. ZO 02/2011-11 usneslo vydat na základě §
14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
Obec Zlatá Koruna zavádí touto vyhláškou tyto místní
poplatky (dále jen „poplatky“):
a)
poplatek ze psů,
b)
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
c)
poplatek za užívání veřejného prostranství,
d)
poplatek ze vstupného,
e)
poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do
vybraných míst a částí měst,
(2)Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce
poplatku“).
ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce
Zlatá Koruna
(2)
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes
dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího
tří měsíců.
(2)
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí
poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých
kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla
platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné
obci.
(3)
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být
fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho
ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za
započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku.Stejným
způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2)
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od
poplatku osvobozena.
(3)
Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen
současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl.
31 této vyhlášky.
Čl. 5
Sazba poplatku
(1)
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)
za prvního psa 100,- Kč,
b)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč,
c)
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 50,- Kč,
d)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele
sirotčího důchodu 70,- Kč.

Čl. 6
Splatnost poplatku
(1)
Poplatek je splatný nejpozději do 15.května příslušného
kalendářního roku.
(2)
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti
uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1)
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je
osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle
zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro
ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní právní předpis .
ČÁST III.
POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT
Čl. 8
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku
(1)
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické
osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za
účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.
(2)
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené
výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo
právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je
plátcem poplatku.
Čl. 9
Ohlašovací povinnost
(1)
Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku
vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti
spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu.
Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení
činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
(2)
Při plnění ohlašovací povinnost je ubytovatel povinen sdělit
správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 31 této vyhlášky.
(3)
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční
knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno,
příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v
zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny
přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z
časového hlediska.
Čl. 10
Sazba poplatku
(1)
Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den
pobytu, není-li tento dnem příchodu, 15,- Kč.
Čl. 11
Splatnost poplatku
(1)
Ubytovatel vybrané poplatky odvede správci poplatku
nejpozději v termínech 31.8. a 31.12. příslušného kalendářního roku.
Čl. 12
Osvobození a úlevy
(1)
Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním
postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle
zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí
přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby,
které vykonávají civilní službu.
Platnost OZV č.1/2011 : od 1.3.2011

(Pokračování vyhlášky v dalším zpravodaji.)
Kompletní znění vyhlášky naleznete na
www.zlatakoruna.cz a na úřední desce OÚ

