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NÁSLEDUJÍCÍ

SLAVNOSTNÍ PROGRAM K UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ II.SVĚTOVÉ VÁLKY

OBEC ZLATÁ KORUNA
66.VÝROČÍ OD UKONČENÍ II.SVĚTOVÉ VÁLKY

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
ZLATÁ KORUNA

NEDĚLE 8.KVĚTNA 2011

středa 18.května 2011
od 18.00 hodin
Zasedací místnost radnice
ve Zlaté Koruně
Zasedání zastupitelstva
obce jsou veřejně
přístupná !
Obec Zlatá Koruna
•

klášter Zlatá Koruna

Zahájení pietním aktem na návsi v Rájově u památníku

MKS v Praze
13:00 hod

Účast potvrdil Velvyslanec Maďarské republiky v Praze J.E. dr. László SZŐKE
.
------------• Položení květin u hrobu padlých na zlatokorunském hřbitově
13:30 hod
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Poskládejte si užitečného
pomocníka ☺

Po ukončení pietního aktu na zlatokorunském hřbitově se účastníci oslav přesunou do
areálu zlatokorunského kláštera.
------------• Vernisáž ve výstavních prostorách kláštera Zlatá Koruna
15:00 hod
SOCHAŘSKÁ DÍLA - PÉTER MENASÁGI (BUDAPEŠŤ,1973)
------------• Slavnostní koncert v koncertní síni kláštera Zlatá Koruna
HAYDN BARYTONTRIO BUDAPEST
Dvorská hudba Miklóse Esterházyho

16:00 hod

------------Po ukončení slavnostního koncertu bude pro účastníky oslav uspořádána prohlídka
kláštera Zlatá Koruna.
------------Na závěr slavnostního dne bude pořádána na radnici Obce Zlatá Koruna
slavnostní recepce.
Srdečně zve Obec Zlatá Koruna & klášter Zlatá Koruna & Maďarské kulturní
středisko v Praze

Vstup na celý program zdarma
Partneři akce :
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SPECIÁLNÍ PROHLÍDKA V KLÁŠTEŘE VĚNOVANÁ ZLATOKORUNSKÉ ŠKOLE
Správa kláštera Zlatá Koruna připravila speciální
prohlídku .
„Příběh Zlatokorunské školy a jejích obrazů.“
Bude se konat každou květnovou sobotu tj. 7.5.,
14.5., 21.5. a 28.5. vždy ve 13:45.
Délka prohlídky cca 45 minut.
Úkolem je seznámit návštěvníky s bohatou historií
zlatokorunské školy a výukových obrazů z
18. století, jejichž část se dodnes dochovala.
„Většina místních občanů školu ve Zlaté Koruně
osobně navštěvovala a tak si jistě rádi
zavzpomínají na školní léta.“
Vstupné:
Místní obyvatelé či osoby, které doloží, že osobně
školu ve Zlaté Koruně navštěvovali(žákovská
knížka, vysvědčení apod.): 20 Kč.
Dospělí: 60 Kč
Senioři: 50 Kč
Děti a studenti: 40 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti do 18 let): 130 Kč.
Jan Bouček,DiS – klášter Zlatá Koruna

FOTO: klášterní škola s praktickými pomůckami

INFORMACE O DĚNÍ A STAVU NA KOUPALIŠTI VE ZLATÉ KORUNĚ A PŘEPOKLÁDANÝ
HARMONOGRAM DALŠÍCH ÚPRAV
Ve dne 6,8 a 9. dubna 2011 proběhla série dobrovolných neplacených brigád občanů Zlaté Koruny ,
které měli za cíl základní revitalizaci koupaliště a jeho přípravu na koupání v letním období. Vzhledem
k tomu, že se na koupališti z hlediska vnitřní údržby celá léta nic podstatného nedělo, bylo hlavním
cílem těchto brigád především odstranit havarijní stav břehů, zábradlí v dětském bazénu, přítokové a
odtokové roury a dláždění v dětském bazénu. Zároveň v průběhu brigády byla plešovickými a
rájovskými dobrovolnými hasiči vystříkána plocha břehů a s uživatelem koupaliště panem Kailem
domluvena užší spolupráce a harmonizace při dalším čištěním . Jako koordinátor celé akce bych chtěl
touto cestou poděkovat všem spoluobčanů naší obce , kteří přidali ruku k dílu a pomohli během
těchto tří dnů odstranit nejpalčivější problémy na koupališti a vytvořit tak předpoklad pro bezpečné
koupání v čisté vodě a v relativně lepším prostředí , než bylo minulé roky. Kdo se byl v poslední dny
podívat na koupališti, musel rozdíl ve kvalitě prostředí a vody jistě postřehnout a v krásném
velikonoční počasí si již mohl klidně zaplavat v čisté a relativně teplé vodě. Díky bezvadné spolupráci
a osobní účasti starosty obce na akci byl všechen potřebný materiál a nářadí
zajištěno na
profesionální úrovni a zúčastnění , kterých se ve středu 6.4.2011 v odpoledních hodinách sešlo asi 25
a v sobotu v dopoledních hodinách asi 16 , mohli intenzivně věnovat práci.
V průběhu akce byl rovněž domluven další společný postup mezi současným nájemcem koupaliště a
naší obcí , abychom mohli dále zkvalitnit vodu a prostředí na koupališti a odstranili hlavní zjištěné
závady , při zachování šetrného přístupu k tomuto území z hlediska ochrany živočichů . Tento postup
by měl zahrnovat především:
- další operativní vystříkání koupaliště v průběhu léta po slovení nasazených ryb v případě, že
se zhorší kvalita vody
- rekonstrukce (tj. zřejmě vybagrování) odtokové roury pod stavidlem, aby mohla voda
z koupaliště bez problémů odtékat (nyní je odtok v havarijním stavu a neplní dobře svůj účel)
- další vyčistění koupaliště na podzim a brzy z jara, aby nebyl narušen biorytmus chráněných
živočichů
- případné dodláždění či zavezení plochy koupaliště , aby se zlepšila kvalita vody
Ing. Petr Gallistl (zastupitel za TOP 09 a nezávislé)– koordinátor akce
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Pan doktor MUDr. Černocký se velmi omlouvá,že zapomněl navštívit ordinaci ve Zlaté Koruně ve
čtvrtek 28.4.2011 a dostaví se v náhradním termínu ve čtvrtek 5.května 2011 od 13.00 hodin.
HARMONOGRAM DOMÁCÍCH ZÁPASŮ SK ZLATÁ KORUNA – FOTBAL JARO 2011
MUŽI
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

PŘÍPRAVKA (DĚTI)

30. 4. od 13.00 hod Zlatá Koruna – Hraničář Malonty
14. 5. od 17.00 hod Zlatá Koruna – SK Větřní „A“
4. 6. od 17.00 hod Zlatá Koruna – Sokol Kájov
18. 6. od 17.00 hod Zlatá Koruna – Sokol Benešov

Sobota 7. 5. od 10.00 hod Zlatá Koruna – FC Vltava
Sobota 14.5. od 15.15 hod Zlatá Koruna – Dynamo Vyšší Brod
Sobota 21.5. od 10.00 hod Zlatá Koruna – FC Šumava Frymburk
Sobota 4. 6. od 15.15 hod Zlatá Koruna - FC Slavoj Č.Krumlov

Zveme všechny příznivce sportu , aby přišli povzbudit nejen mužstvo
dospělých, ale především družstvo
zlatokorunských benjamínků-tzv. přípravky.
SBĚRNA NEPOTŔEBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ

DĚTSKÝ DEN V NAŠÍ OBCI
sobota 28.května

Vašeho nepotřebného elektrozařízení se můžete bezplatně
zbavit odevzdáním na sběrném místě (dvůr Zlatá Koruna
č.p.5 – za poštou) vždy první sobotu v měsíci
od 10.00 do 11.00 hodin.

PROČ ?
ŠETŔÍTE TÍM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NAŠE
SPOLEČNÉ FINANCE !!!
POZOR NOVĚ !!!
VE VESTIBULU OBECNÍHO ÚŘADU JSOU
UMÍSTĚNÉ DVA BOXY PRO ODLOŽENÍ MALÉHO
ELEKTROZAŘÍZENÍ :

1.
SBÍRÁME :
Lineární (trubicové) zářivky, Kompaktní zářivky se
závitovou
paticí ,
Kompaktní
zálivky
s
nástrčkovou paticí, Halogenidové, sodíkové a
směsové výbojky, Světelné zdroje s LED diodami.
NESBÍRÁME :
Běžné,reflektorové,halogenové žárovky.

2.
SBÍRÁME :
Veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z
domácnosti
(s výjimkou
zářivek)
např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné
počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače
a další.
Baterie a akumulátory se odkládají do boxu
umístěného nad vhozovým otvorem.
POMOCTE NÁM VÁM UŠETŘIT !!!

14.00 – 15.00 hodin
Den otevřených dveří v nově zřízené
mateřské škole
(přízemí radnice ve Zlaté Koruně – děti,
rodiče a ostatní budou mít příležitost si
prohlédnout nové prostory mateřské školy)
V 15.00 hodin
Dětský maškarní průvod
START – před radnicí
CÍL – Kulturní dům
Od 15.15 hodin
Veselý program pro děti v kulturním
domě.V případě pěkného počasí venku
na hřišti.
Odpoledne plné soutěží a dobré nálady.
Josef „Pepa“ MAXA
Srdečně zveme všechny děti s doprovodem !!!

OBECNÍ ÚŘAD ZLATÁ KORUNA

ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí 7.00 – 11.30 12.00 – 17.00
Středa 7.00 – 11.30 12.00 – 17.00
MIMO ÚŘEDNÍ HODINY V PRACOVNÍ DOBĚ
POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ.
tel. 380 743 119 / ou@zlatakoruna.cz
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ !
Pracovní doba
Pondělí 7.00 – 11.30 12.00 – 17.00
Úterý 7.00 – 11.30 12.00 – 15.30
Středa 7.00 – 11.30 12.00 – 17.00
Čtvrtek 7.00 – 11.30 12.00 – 15.30
Pátek 7.00 – 11.30

PRACOVNÍ

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 .

PŘÍLEŽITOST

OBEC ZLATÁ KORUNA ŽÁDÁ PŘÍPADNÉ ZÁJEMCE O
LETNÍ BRIGÁDU ,ABY SE PŘIHLÁSILI STAROSTOVI
OBCE.JEDNÁ SE O ZAJIŠTĚNÍ PARKOVACÍ SLUŽBY NA
PARKOVIŠTI ZA MOSTEM VE ZLATÉ KORUNĚ.
BLIŽŠÍ INFORMACE U STAROSTY.
(orientační termín červen – září 2011 od 8.00 – 18.00 hod)

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

(Dnes 2.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 IV.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Čl. 13
Předmět poplatku, poplatník
(1)Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní
užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění
výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících
pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných
atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a
užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2)Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické
osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v
odstavci 1.
Čl. 14
Veřejné prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných
prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1 a graficky
vyznačena na mapě v příloze č. 2. Tyto přílohy tvoří nedílnou
součást této vyhlášky.
Čl. 15
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného
prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Čl. 16
Ohlašovací povinnost
(1)Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 5 dní před
zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu,
místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě
užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 7 dní je povinen
splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání
veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli
nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací
povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2)Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další
údaje stanovené v čl. 31 této vyhlášky.
(3)Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen
ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15
dnů.
Čl. 17
Sazba poplatku
(1)Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý
den:

a)za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování služeb ...........................................................5,-Kč
b)za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování
prodeje...............................................................................5,-Kč
c)zařízení sloužících pro poskytování prodeje ..................5,-Kč
d)za provádění výkopových prací .....................................5,- Kč
e)za umístění stavebního zařízení ....................................5,-Kč
f)za umístění reklamního zařízení ................................... 5,- Kč
g)za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
..........................................................................................5,- Kč
h)za umístění zařízení cirkusů ..........................................5,-Kč
i)za umístění skládek ........................................................5,- Kč
j)za vyhrazení trvalého parkovacího místa .......................5,- Kč
k)za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce.......5,- Kč
l)za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce ....5,-Kč
m)za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ...5,- Kč
n)za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a
televizních děl...........................................................
...5,- Kč.
(2)Obec stanovuje poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa
paušální částkou takto:
a)pro parkování osobního automobilu
200 Kč/rok,
b)pro parkování nákladního automobilu
500 Kč/rok,
c)pro parkování nákladního automobilu s návěsem 1000 Kč/rok,
d)pro parkování vlečného vozidla
500 Kč/rok.
Čl. 18
Splatnost poplatku
(1)Poplatek ve výši stanovené podle čl. 17 odst. 1 je splatný:
a)při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v
den zahájení užívání veřejného prostranství,
b)při užívání veřejného prostranství po dobu 7 dnů nebo delší
nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.
(2)Poplatek ve výši stanovené podle čl. 17 odst. 2 je splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu,
neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník
povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 19
Osvobození a úlevy
(1)Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně
postiženou ,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je
určen na charitativní a veřejně prospěšné účely .
(2) Od poplatku se dále osvobozuje:
a) užívání veřejného prostranství v rozsahu nezbytně nutném k
činnostem souvisejícím s odstraňováním poruch a havárií,
b) občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace,
nadační fondy, nebo příspěvkové organizace se sídlem na území
obce,
c) Obec Zlatá Koruna
Platnost OZV č.1/2011 : od 1.3.2011

(Pokračování vyhlášky v dalším zpravodaji.)
1.díl byl uveřejněn ve zpravodaji č.2/2011 dne 2.3.2011
(a)poplatek ze psů, b)poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt)

Kompletní znění vyhlášky naleznete na
www.zlatakoruna.cz a na úřední desce OÚ
Je NEPŘÍPUSTNÉ parkovat vozidla na veřejném
prostranství na travní porost ,chodníky a na
místa,kde odstavená vozidla mohou komplikovat
provoz po komunikaci !!!
V těchto případech hrozí postih od dopravní policie
!!!

