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Zápis č. 3
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 18.05.2011
Přítomno

:14 členů ZO

Program :
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce
3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Záměr směny pozemků v horní části Z.Koruny (KN č.140/2 a část 139/3
v k.ú.Z.Koruna)
3.2. Záměr prodeje pozemku KN č.8/3 v k.ú.Zlatá Koruna
3.3. Smlouva o smlouvě budoucí–prodej části pozemku KN č.139/3
v k.ú.Z.Koruna
4. Rozpočtová změna č.1/2011
5. Různé
5.1. Doplňková volba členů zastupitelstva,oprávněných přijímat prohlášení o
uzavření manželství v matričním obvodu obecního úřadu Zlatá Koruna
5.2. Schválení obdržených dotací
6. Diskuse 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 a
doplněný program.

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

Navrhl ověřovatele zápisu : Ing.Radek Pomije a pan Antonín Haniš

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

Návrhová komise:
předseda pan František Daněk,členka paní Jaroslava Dudová,členka paní Alena Perníková

– návrhová komise byla schválena 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se
nezdržel.
Zapisovatelka : paní Růžena Moučková
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 24.02.2011

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

2.Zpráva o práci rady obce
-Starosta podal informace o práci rady obce od 24.02.2011 do dnešního jednání ZO.
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Usnesení ZO č.3/2011-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od
24.02.2011 do dnešního jednání ZO .

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

3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Záměr směny pozemků v horní části Z.Koruny (KN č.140/2 a část
139/3 v k.ú.Z.Koruna)
Rada obce předkládá návrh na směnu pozemků KN č.143/37 a KN č.139/7 v k.ú.Zlatá
Koruna ve vlastnictví Marie Krchové,Zlatá Koruna č.p.66 RČ 225624/043 za obecní
pozemky KN č.140/2 a část KN č.139/3 (cca 543m2) v k.ú.Zlatá Koruna zastupitelstvu ke
schválení.

Usnesení ZO č.3/2011-2
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na směnu pozemků KN č.143/37 a KN č.139/7
v k.ú.Zlatá Koruna ve vlastnictví Marie Krchové,Zlatá Koruna č.p.66 RČ 225624/043 za
obecní pozemky KN č.140/2 a část KN č.139/3 (cca 543m2) v k.ú.Zlatá Koruna (příloha
č.1).

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

3.2. Záměr prodeje pozemku KN č.8/3 v k.ú.Zlatá Koruna
Rada obce se seznámila s žádostí manželů Jany a Jiřího Jirky,Zlatá Koruna č.p.50 o
zakoupení obecního pozemku KN č.8/3 v k.ú.Zlatá Koruna,který se nachází
v bezprostřední blízkosti jejich RD č.p.50 a tvoří zahradu k tomuto objektu. A předkládá
návrh zastupitelstvu obce na schválení záměru prodeje obecního pozemku KN č.8/3
v k.ú.Zlatá Koruna o celkové výměře 909m2.

Usnesení ZO č.3/2011-3
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje obecního pozemku KN č.8/3 v k.ú.Zlatá
Koruna o celkové výměře 909m2

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

3.2. Smlouva o smlouvě budoucí–prodej části pozemku KN č.139/3
v k.ú.Z.Koruna
Rada obce předkládá žádost kterou podali Manželé Finkovi,Zlatá Koruna č.p.148 o
odkoupení části pozemku KN č.139/3 v k.ú.Zlatá Koruna o předpokládané výměře
1500m2 ke schválení.Na minulém zasedání byl schválen záměr prodeje.

Usnesení ZO č.3/2011-4
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní na část parc. č.
139/3 v k. ú. Zlatá Koruna (cca o výměře 1500 m2),dle přílohy ,která je nedílnou
součástí tohoto usnesení (Příloha č.2) s kupujícími : Manželé Miroslav FINK, r. č.
710826/1292, a Zuzana FINKOVÁ, r. č. 795816/1376, oba bytem Zlatá Koruna 148, 381
01 Český Krumlov a pověřuje k podpisu starostu obce.

– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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4. Rozpočtová změna č.1/2011
Rada obce předkládá první rozpočtovou změnu 2011 zastupitelstvu obce ke
schválení.(Příloha č.3)

Usnesení ZO č.3/2011-5
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2011. (Příloha č.3)

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

5. Různé
5.1. Doplňková volba členů zastupitelstva,oprávněných přijímat prohlášení
o uzavření manželství v matričním obvodu obecního úřadu Zlatá Koruna
Na základě žádostí je navržena doplňková volba u členů zastupitelstva obce :
Mgr.Jaroslav Král,Radek Moučka

Usnesení ZO č.3/2011-6
Členem zastupitelstva,oprávněným přijímat prohlášení o uzavření manželství v matričním
obvodu obecního úřadu Zlatá Koruna jsou v doplňkové volbě ustanoveni Mgr.Jaroslav
Král a Radek Moučka.

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

5.2. Schválení obdržených dotací
Zastupitelstvo obce se seznámilo se schválením žádostí o dotaci.
1.GP Jihočeského kraje „Podpora výstavby a oprav autobusových a železničních
zastávek“
Akce s názvem „Autobusová zastávka Zlatá Koruna“.Schválena dotace ve výši 66.000,Kč.Podíl obce 46.000,-Kč.
2.GP Jihočeského kraje „rekonstrukce stávajících sportovišť“
Akce s názvem „Oprava atletické podlahy a obložení tělocvičny“.Schválena dotace ve výši
150.000,-Kč.Podíl obce 134.568,-Kč
3.Program obnovy venkova Jihočeského kraje
Akce s názvem „Částečná výměna oken č.p.46“.Schválena dotace 120.000,-Kč.Podíl obce
191.810,-Kč

Usnesení ZO č.3/2011-7
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotací na základě schválených žádostí
1.GP Jihočeského kraje „Podpora výstavby a oprav autobusových a železničních
zastávek“
Akce s názvem „Autobusová zastávka Zlatá Koruna“.Schválena dotace ve výši 66.000,Kč.Podíl obce 46.000,-Kč.
2.GP Jihočeského kraje „rekonstrukce stávajících sportovišť“
Akce s názvem „Oprava atletické podlahy a obložení tělocvičny“.Schválena dotace ve výši
150.000,-Kč.Podíl obce 134.568,-Kč
3.Program obnovy venkova Jihočeského kraje
Akce s názvem „Částečná výměna oken č.p.46“.Schválena dotace 120.000,-Kč.Podíl obce
191.810,-Kč

– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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6. Diskuse a závěr
Diskuse
Starosta – všeobecné informace
Dagmar Maňásková – dotaz k provedení připravovaného přístřešku autobusové čekárny
dolní část Zlaté Koruny (požadavek ochrany památek) – dotaz k řešení stížnosti
ing.Matouška na prašnost lomu Plešovice ze dne 29.4.2011.
Jiří Šesták – námět na opravu zábradlí u kulturního domu
Miroslav Hofman – námět na úvahu zřízení kamerového systému v obci
Mgr.Jaroslav Král – návrh na zajištění úvodních podkladů pro rozhodnutí o kamerovém
systému v obci (pověřen místostarosta Radek Moučka)
Dagmar Maňásková – dotaz k systému varovného systému sirén HZS v Plešovicích.
Jiří Valvoda – upozornil na dlouhodobě nefunkční místní rozhlas (1x vysílací místo)
v horní části Zlaté Koruny.(Objednána celkové revize systému r.v.2006)

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast na dnešním jednání a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno ve 19.35 hod

………………………
Radek Moučka
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

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

…………………………..
Ing.Radek Pomije
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…………………………..
Antonín Haniš

