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Zápis č. 4
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 22.06.2011
Přítomno

:14 členů ZO

Program :
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce a finančního výboru
2.1. Zpráva o práci rady obce
2.2. Zpráva o práci finančního výboru
3. Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2010
4. Majetkoprávní záležitosti
4.1.Prodej pozemku KN č.8/3 v k.ú.Zlatá Koruna
4.2. Nabídka k odkoupení komunikace a ZTV Rájov na pozemku KN č.14/16
v k.ú.Rájov – ZENA-R,spol.s r.o.
5. Různé
5.1.Schválení obdržených dotací
5.2. Žádost o změnu územního plánu část pozemku KN č.171/9 k.ú.Plešovic
6. Rozpočtová změna č.2/2011
7. Diskuse a závěr

1.Zahájení – volba návrhové komise
Zasedání zastupitelstva obce 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 : Mgr.Jaroslav Král a pan Antonín Haniš

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, 1 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 byl řádně ověřen,nebyly
vzneseny žádné připomínky a zápis je k nahlédnutí na dnešním jednání.
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ze zasedání ZO ze dne 18.05.2011

– schváleno 14hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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2. Zpráva o práci rady obce a finančního výboru
2.1. Zpráva o práci rady obce
-Starosta podal informace o práci rady obce od 18.05.2011 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.4/2011-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od
18.05.2011 do dnešního jednání ZO .

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

2.2. Zpráva o práci finančního výboru
-Předseda finančního výboru podal informace o práci tohoto výboru

Usnesení ZO č.4/2011-2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu finančního výboru a
pověřuje radu obce k jednání s bankovními ústavy o zhodnocení a uložení volných
finančních prostředků obce do maximální výše 2.000.000,-Kč na vhodném bankovním
účtu.O výsledku tohoto jednání bude vždy informováno zastupitelstvo obce na veřejném
zasedání .

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

3. Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání
hospodaření za rok 2010
Starosta podal detailní zprávu o závěrečném účtu a zprávě o přezkoumání hospodaření
za rok 2010.Návrh byl řádně uveřejněn na úřední desce obecního úřadu Zlatá Koruna a
na desce s dálkovým přístupem.
Příjmy k 31.12.2010 činí 14.110.248,47,-Kč
Výdaje k 31.12.2009 činí 18.440.042,36,-Kč
Saldo příjmů a výdajů činí - 4.329.794,11,-Kč (pokryto z nahospodařeních prostředků
z minulých let)
Stav účtu k 31.12.2010 činí 7.763.606,54,-Kč
(KB 6.675.473,07,-Kč a Raif.1.088.133,47,-Kč)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Zlatá Koruna za rok 2010
B) Dílčí přezkoumání dne 9.11.2010
C) Konečné přezkoumání 12.5.2011
Závěr : Byly zjištěny chyby a nedostatky,které nemají závažnost nedostatků
uvedených pod písm.c).§ 10 odst.3 písm.b)zákona č.420/2004 Sb.
- zjištěnou chybou ,že územní celek neúčtoval k okamžiku účetního plnění při
převodu vlastnictví k nemovitostem,které podléhají vkladu do katastru
nemovitostí.
Auditoři : Pracovníci Krajského úřadu-Jihočeského kraje
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Usnesení ZO č.4/2011-3
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření a zprávu o přezkoumání hospodaření
za rok 2010 bez výhrad a přijímá opatření,že při převodech vlastnictví
k nemovitostem,které podléhají vkladu do katastru nemovitostí bude postupováno nadále
podle Českých účetních standardů.(příloha č.1)

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

4. Majetkoprávní záležitosti
4.1.Prodej pozemku KN č.8/3 v k.ú.Zlatá Koruna
Rada obce předložila zastupitelstvu obce ke schválení žádost manželů Jany a Jiřího
Jirky,Zlatá Koruna č.p.50 o zakoupení obecního pozemku KN č.8/3 v k.ú.Zlatá Koruna o
celkové výměře 909m2 za cenu 20,-Kč/m2.,který se nachází v bezprostřední blízkosti
jejich RD č.p.50 a tvoří zahradu k tomuto objektu.

Usnesení ZO č.4/2011-4
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku KN č.8/3 v k.ú.Zlatá Koruna o
celkové výměře 909m2 manželům Janě a Jiřímu Jirkovým,Zlatá Koruna č.p.50 za cenu
20,-Kč/m2 a pověřuje starostu obce k popisu kupní smlouvy.

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

4.2. Nabídka k odkoupení komunikace a ZTV Rájov na pozemku KN
č.14/16 v k.ú.Rájov – ZENA-R,spol.s r.o.
Rada obce se seznámila s návrhem k odkoupení komunikace a ZTV Rájov na pozemku KN
č.14/16 v k.ú.Rájov ,který podala ZENA-R,spol.s r.o. IČ:62502689.

Usnesení ZO č.4/2011-5
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku k odkoupení komunikace a ZTV Rájov na pozemku
KN č.14/16 v k.ú.Rájov – ZENA-R,spol.s r.o. ,dle přílohy a pověřuje radu obce k uzavření
předmětných smluv.(Příloha č.2)

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

5. Různé
5.1.Schválení obdržených dotací
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se schválením
zastupitelstvem Jihočeského kraje v GP Jihočeského kraje.

dvou

žádostí

o

dotaci

Usnesení ZO č.4/2011-6
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotací na základě schválených žádostí
1.GP Jihočeského kraje „Obnova drobné sakrální architektury v krajině“
Akce s názvem „Kaplička k.ú.Rájov“.Schválena dotace ve výši.27.000,-Kč.Podíl
obce.20.118,-Kč.
2.GP Jihočeského kraje „Předprojektová příprava a obnovy kulturních památek 2011“
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Akce s názvem „fara,Zlatá Koruna č.p.40“.Schválena dotace ve výši.27.000,-Kč.Podíl
obce 30.000,-Kč.

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

5.2. Žádost o změnu územního plánu část pozemku KN č.171/9
k.ú.Plešovice
Zastupitelstvo obce se seznámilo s podanou žádostí na provedení změny územního
plánu,kterou podal ing.Václav Perník.

Usnesení ZO č.4/2011-7
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna schvaluje žádost o zahájení prací na změně územního
plánu část pozemku KN č.171/9 v k.ú.Plešovice (cca. 5000 m2) s podmínkou finanční
úhrady žadatelem této změny .Změna z orné půdy na stavební pozemek (2 RD).Vlastník
a žadatel Ing.Václav Perník,Přísečná č.p.73 .

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

6. Rozpočtová změna č.2/2011
Rada obce předkládá druhou rozpočtovou změnu 2011 zastupitelstvu obce ke schválení.

Usnesení ZO č.4/2011-8
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2011. (Příloha č.3)

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

7. Diskuse a závěr
Diskuse
Mgr.Svatava Kopečková – informovala o možnosti strategického plánování.
Další diskuse se věnovala návrhy k zvelebování veřejného prostranství veřejnou zelení.
Mgr.Jindřich Špinar – návrh na přizvání některého specializovaného zahradníka do rady
obce s cílem odborného vyjádření k realizaci další veřejné zeleně.
Mgr.Svatava Kopečková – souhlas s návrhem Mgr.Špinara.
Mgr.Jindřich Špinar – upozornil na zvýšení pohybu na louce u chaty p.Jirky(černé
tábořiště?)
Mgr.Jaroslav Král – dotaz k informacím týkající se
akce Setkání barevných obcí
v Černotín.Odpověď : s průběhem této akce se mohou zájemci seznámit na webových
stránkách obce.
Dagmar Maňásková – návrh na informování o současném rozsahu spolupráce obce
s okolím (spolupráce obcí,svazků apod.) – dotaz k plánované opravě střechy autobusové
zastávky v Zátiší Plešovice.Odpověď : Oprava bude v letošním roce realizována
Ing.Jiří Matoušek – kritický stav části cyklostezky ve strouze,která se nenachází na území
obce Zlatá Koruna.Odpověď : Jednáno se sousední obcí Dolním Třebonínem.
- Dotaz k výsledku jednání rady obce se zástupci společnosti Kámen Písek.Odpověď
: viz.zápis z tohoto jednání.
Mgr.Jindřich Špinar –nutnost úpravy můstku u Chaloupek Plešovice.Poškození velkou
vodou.
JUDr.Marie Králová – dotaz k černé skládce u jezu.Odpověď:Již bylo jednáno se
stavebníkem o řešení této záležitosti.
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Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast na dnešním jednání a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno ve 21.16 hod

………………………
Radek Moučka
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

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

…………………………..
Mgr.Jaroslav Král
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…………………………..
Antonín Haniš

