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HLEDÁ SE NOVÁ
KNIHOVNICE NEBO
KNIHOVNÍK PRO
OBECNÍ
KNIHOVNOU VE
ZLATÉ KORUNĚ !
Obecní knihovna se
nachází v 1.patře radnice
a má provozní dobu
každé úterý od 15.0017.00 hodin (v případě
potřeby lze tuto dobu
upravit).Knihovna
disponuje veřejným
bezplatným
internetem.Činnost
knihovníka je finančně
odměněna.Bližší
informace u starosty.
obce.

Datum 19.07.2011

Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
•
•
•
•
•
•
•

dne 18.května 2011
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
zprávu o práci rady obce
záměr na směnu pozemků KN č.143/37 a KN č.139/7 v k.ú.Zlatá Koruna za
obecní pozemky KN č.140/2 a část KN č.139/3 (cca 543m2) v k.ú.Zlatá Koruna.
záměr prodeje obecního pozemku KN č.8/3 v k.ú.Zlatá Koruna o celkové
výměře 909m2
smlouvu o budoucí smlouvě kupní na část parc. č. 139/3 v k. ú. Zlatá Koruna
2
(cca o výměře 1500 m ),
rozpočtovou změnu č.1/2011.
oprávnění přijímat prohlášení o uzavření manželství v matričním obvodu
obecního úřadu Zlatá Koruna v doplňkové volbě jsou ustanoveni jako další
oddávající Mgr.Jaroslav Král a Radek Moučka.
přijetí dotací na základě schválených žádostí od Jihočeského kraje
1. Akce s názvem „Autobusová zastávka Zlatá Koruna“.Schválena dotace ve
výši 66.000,-Kč.Podíl obce 46.000,-Kč.
2. Akce s názvem „Oprava atletické podlahy a obložení tělocvičny“.Schválena
dotace ve výši 150.000,-Kč.Podíl obce 134.568,-Kč
3. Akce s názvem „Částečná výměna oken č.p.46“.Schválena dotace 120.000,Kč.Podíl obce 191.810,-Kč
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•
•
•
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dne 22.června 2011
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
zprávu o práci rady obce a zprávu finančního výboru.
výsledek hospodaření a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2010.
2
prodej obecního pozemku KN č.8/3 v k.ú.Zlatá Koruna o celkové výměře 909m
nabídku k odkoupení komunikace,vodovodu,kanalizace včetně pozemku KN
č.14/16 v k.ú.Rájov za cenu 16.000,-Kč od ZENA-R spol.s r.o.
přijetí dotací na základě schválených žádostí od Jihočeského kraje
1. Akce s názvem „Kaplička k.ú.Rájov“.Schválena dotace ve výši.27.000,Kč.Podíl obce.20.118,-Kč.
2. Akce s názvem „fara,Zlatá Koruna č.p.40“.Schválena dotace ve
výši.27.000,-Kč.Podíl obce 30.000,-Kč.(Předprojektová příprava)
žádost o zahájení prací na změně územního plánu část pozemku KN č.171/9
2
v k.ú.Plešovice (cca. 5000 m ) s podmínkou finanční úhrady žadatelem této
změny .Změna z orné půdy na stavební pozemek (2 RD).
rozpočtovou změnu č.2/2011.

Vážení spoluobčané !
S průběhem jednání zastupitelstva obce se můžete vždy seznámit přímo,neboť jednání jsou
veřejně přístupná nebo následně v zápise z jedn
ání zastupitelstva i rady obce,které je Vám plně k dispozici na Obecním úřadě.Rovněž přijatá
usnesení Zastupitelstva i Rady obce naleznete na oficiálních webových stránkách obce
www.zlatakoruna.cz Vzhledem k tomu,že zlatokorunský zpravodaj má omezený prostor pro
informace, jsou projednávané body zastupitelstvem popsány jen heslovitě.V případě
nejasností a v případě,že se chcete dozvědět pravý stav věcí, obracejte se přímo na starostu
obce nebo na zastupitele obce,kteří Vám ochotně problematiku dané věci osvětlí a
vyslechnou Váš názor,který je vždy cennou informací pro další práci v obci.
S úctou Milan Štindl – starosta obce
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MARIÁNSKÁ POUŤ VE ZLATÉ KORUNĚ 21.8. 2011

Vážení spoluobčané,
Obec Zlatá Koruna prostřednictvím kulturní komise obce připravuje obnovení Mariánské poutě ve Zlaté
Koruně. Iniciativa si klade za úkol obnovit zaniklou tradici mariánských poutí v naší obci. Rádi bychom,
aby Zlatá Koruna v sobě znovu nalezla duchovní náboj jako v časech své slavné minulosti a zpestřila tak
kulturní život v obci. Příprava pouti také souvisí s výročím 750 let od založení zdejšího kláštera
Přemyslem Otakarem II. roku 1263,které si budeme připomínat v roce 2013. Zlatokorunská pouť by však
neměla být přehlídkou nekvalitního stánkového zboží, ale spíše připomenutím starobylé historie a
zvláštního genia loci tohoto jedinečného místa a příležitostí setkání s vašimi blízkými,přáteli a sousedy.
Proto bychom byli velmi rádi za Vaši návštěvu a jakoukoliv pomoc či podnětnou radu.Váš názor na tuto
snahu bude jedním z rozhodujících podnětů znovu obnovení této tradice.
Pevně věříme ,že si každý z Vás najde v pestrém programu to své.
V dostatečném předstihu Vám bude doručena pozvánka s definitivním programem poutě formou
letáku,která bude rovněž v plakátové podobě vylepena na informačních tabulích v obci a okolí a na
internetových stránkách obce www.zlatakoruna.cz
Program akcí:
13.8. Sobota

18 hodin : Zahájení královského hudebního festivalu 2011 pod záštitou hejtmana
Jihočeského kraje Mgr.Jiřího Zimoly
„Festival na festivalu“ – Blues rockový jednodenní festival
(areál kláštera )
GOLDEN CROWN BLUES FEST
Luboš Beňa/Matěj Ptaszek (SK/ČR)
Luboš ANDRŠT BLUES BAND (ČR)
BLUESWEISER (SK)
DANI ROBINSON – STONEFREE CZECH EXPERIENCE (USA/ČR)
Vstupné 250,-Kč (v předprodeji 200,-Kč) předprodej vstupenek a bližší informace na
http://crown-blues-fest.unas.cz

14.8. Neděle

14 hodin: Koncert „DO MUZIKÁLU PŘES OPERU“ – vstupné dobrovolné
(areál kláštera )

20.8. Sobota

12 hodin: ukázka softbalového utkání mládeže z Ledenic (pro děti)
14 hodin: fotbalové utkání přípravky SK Zlatá Koruna
15 hodin: společné pečení buřtů
17 hodin: fotbalové utkání mužů SK Zlatá Koruna – Černá v Pošumaví (sportovní stadion)
20 hodin: POUŤOVÁ ZÁBAVA hraje hudební skupina SITUACE (kulturní dům)
Vstupné 100,-Kč (předprodej vstupenek tel.737244415)

-------------------------------------------------------------- P o u ť o v á n e d ě l e --------------------------------------------------------21.8. Neděle

9:30 hodin: SLAVNOSTNÍ MŠE V KLÁŠTERNÍM KOSTELE NANEBEVZETÍ P.MARIE
(mši bude celebrovat českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour OFMCap)
11 hodin: zahájení pouti starostou obce (parčík před radnicí)
ukázka tradičních řemesel po celou dobu poutě
(kovář, včelař, voskař, malíř…)
tradiční občerstvení
zajímavé pouťové předměty pro radost
farmářské produkty z české zahrádky
Hudební doprovod poutě – lidová muzika Marnotratníci
Pouťově atrakce (před kulturním domem)
14 hodin: divadlo pro děti
17 hodin: divadlo Vojty Vrtka – zakončení pouti

Kulturní komise obce zve srdečně všechny k účasti na programu Mariánské poutě ve Zlaté Koruně !
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/DRUŽEBNÍ ČINNOST/ HRY BAREVNÝCH OBCÍ 2011
Tohoto klání obcí,které se v letošním roce uskutečnilo ve dnech 10. – 12.června v moravské obci Černotín se mimo
domácích zúčastnili zástupci obcí Bělotín, Žlutavy, Černé v Pošumaví a samozřejmě Zlaté Koruny. Program začal
ihned po pátečním příjezdu - do posledního místa zaplněné Společenské centrum sledovalo kulturní vystoupení
jednotlivých obcí. Protože soutěžení bylo v duchu zimní olympiády nechybělo ani zažehnutí "olympijského" ohně.
Sobota byla především soutěžním dnem - po nástupu jednotlivých týmů na hřišti u Společenského centra probíhaly
jednotlivé disciplíny. Soutěže byly inspirovány zimní olympiádou.Soutěžící mimo jiné jezdili na bobech, zahráli si
hokej, stavěli sněhuláka. O pořadí rozhodla až závěrečná disciplína - na prvním místě se umístil Černotín před
Bělotínem, na třetím místě se umístila Zlatá Koruna. Odpoledne se uskutečnilo za velkého zájmu Zábavného
barevného odpoledne - před obecním úřadem byly připraveny atrakce pro děti, k poslechu zahrála Mlynářská
kapela. Děti si po soutěžích na koloběžkách zadováděly v hasičské pěně, spousty návštěvníků odcházely s
namalovaným obličejem. Vydařenou slunečnou sobotu završila společná zábava na hřišti s kapelou Roseband.
V neděli zástupci jednotlivých obcí zasadili v aleji u místního hřbitova svou trnku a poznali okolí z vyhlídkové plošiny.
Pohledu z výšky 70 m využila také celá řada místních obyvatel. Procházka obcí měla cíl v Hluzově - na výletišti V
Lípí, kde po obědě se všichni účastníci rozloučili a odjeli domů.
Akce proběhla za finanční podpory Olomouckého kraje, Grantového programu regionu Hranicko. Hlavní cenu do
soutěže obcí věnovala společnost TONDACH, materiálově akci podpořily Cement Hranice, RENETRA spol. s r.o.,
Váhala a spol. s. r.o., Hanácká kyselka s.r.o., Pekárna Gastpro.Blahopřejeme zástupcům naší obce ke třetímu
místu.Připomínáme že minulý rok „Hry barevných obcí“ proběhly úspěšně v naší obci.
OBEC ZLATÁ KORUNA JE DÁLE AKTIVNĚ ZAPOJENA :
„Svaz měst a obcí ČR“ (od r.1991)
Sdružení obcí „Podkletí“ (od r.2000) – v rámci tohoto sdružení jsme dále členy Místní akční skupiny „Blanský les –
Netolicko“ a „Spolku obnovy venkova ČR.“
„Regionální svazek obcí Vltava“(od r.1999)
„Euroregion Šumava – Jihozápadní Čechy“ (od r.1993)
Dále máme uzavřené partnerství s hornorakouskou obcí „Kefermarkt“.(Družební smlouva ze dne 4.4.1992)
Výbornou spolupráci s „Maďarským velvyslanectvím v Praze“ a „Maďarským kulturním střediskem v Praze“.

ZLATOKORUNSKÉ LÉTO 2011 – AREÁL KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA
DIVADLA (začátek vždy v 21.00 hodin)
18. - 24.7. MINOR – POJÍZDNÝ LUNAPARK
25. – 31.7. ALENA BAZALOVÁ – ŠŤASTNÝ PRINC
Předprodej vstupenek vždy 30 minut před začátkem představení v místě konání v klášteře Zlatá Koruna
KONCERTY
Sobota 6.srpna 20.00 hodin - CIMBAL CLASSIC (Folkové léto) Vstupné :150,-Kč,děti do 15 let 100,-Kč
Pátek 19.srpna 21.00 hodin – W.A.Mozart – Koncertantní symfonie,Bohuslav Matoušek-housle,Pavel Březík-viola
Čtvrtek 25.srpna 19.30 hodin – „HVĚZDY MEZI NÁMI“ koncert mladých hvězd,účastníků Mezinárodních
houslových kurzů.
Pátek 26.srpna 19.00 hodin – NEZMAŘI (Folkové léto) Vstupné :150,-Kč,děti do 15 let 100,-Kč
Úterý 30.srpna 19.30 hodin – Klavírní trio KARAGEORGIEV housle,klavír,violoncello
Sobota 3.září 16.00 hodin – Klášterní hudební odpoledne COLLEGIUM MUSICUM BRNO
MEMORIÁL VLASTIMILA NEJEDLÉHO
9.ročník
Fotbalový turnaj
Datum konání:Sobota 23. července 2011
Slavnostní zahájení:
12.15 hod.
Místo konání: sportovní areál ve Zlaté Koruně
Účastníci turnaje:
SK Čtyři Dvory
SK Bivoj Stožec
Slavoj Temelín
SK Zlatá Koruna
„SK ZLATÁ KORUNA FOTBAL SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY PŘÍZNIVCE FOTBALU NA TUTO AKCI“

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 .

PROCHÁZKA OBCÍ ZEJMÉNA PRO MÍSTNÍ
Denně tudy chodíme,známe ta místa velmi důvěrně.A přece mohou
skrývat historii ,která nám mnohdy uniká.
Srdečně zveme všechny na procházku po „dolní“ Koruně.
Budeme-li mít štěstí zavítáme i na zajímavé místo,kde byl doposud
jen málokdo.(vnitřní prostory sv.Markéty „fabriky“ !).
Sraz účastníků procházky je v pátek 22.7.2011 v 18.00 hodin před
radnicí obecního úřadu.Těšíme se na setkání !
Doba trvání,podle zájmu, cca.90 minut.
Mgr.Jindřich Špinar

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

(Dnes 3.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 V.
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO
Čl. 20
Předmět poplatku a poplatník
(1)
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní,
sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané
hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí
peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může
zúčastnit.
(2)
Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby,
které akci pořádají.
Čl. 21
Ohlašovací povinnost
(1)
Poplatník je nejpozději 30 dnů před konáním akce povinen
ohlásit správci poplatku druh akce, datum a hodinu jejího konání,
výši vstupného a další údaje podle čl. 37 této vyhlášky.
(2)
Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit
správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň
z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
Čl. 22
Sazba poplatku
(1)
Sazba poplatku činí z vybraného vstupného 5%,

(1)

Čl. 23
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.

Čl. 24
Osvobození a úlevy
(1)
Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý
výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.
(2)
Od poplatku ze vstupného se dále osvobozují fyzické a
právnické osoby pořádající:
a) taneční zábavu nebo ples, pokud jsou občanská sdružení,
obecně prospěšné
společnosti, nadace, nadační fondy, nebo příspěvkové
organizace se sídlem na
území obce,
b)kulturní program v areálu kláštera,
c) akci výchovně-vzdělávacího charakteru,
d) akci pro děti a mládež, nebo důchodce, nebo invalidní
občany,
e) sběratelskou burzu,
f) muzejní nebo galerijní výstavu.
(3) Od poplatku ze vstupného je osvobozena Obec Zlatá Koruna.

ČÁST VI.
POPLATEK ZA POVOLENÍ K VJEZDU S MOTOROVÝM
VOZIDLEM DO VYBRANÝCH MÍST A ČÁSTÍ MĚST
Čl. 25 Předmět poplatku a poplatník
(1)
Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s
motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (dále jen
"vybraná místa"), do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou
dopravní značkou.
(2)
Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo
vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst.
Čl. 26 Vybraná místa
(1)
Vybraná místa podléhající poplatku, do kterých je jinak
vjezd zakázán dopravní značkou „Zákaz vjezdu všech motorových
vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Vjezd na povolení obecního úřadu“,
se vymezují takto:
a)
Účelová komunikace „V KLÁŠTEŘE“ č.15 Zlatá Koruna
b)
Účelová komunikace „K JEZU“ č.11 Zlatá Koruna
c)
Místní komunikace „ZA SVATOU MARKÉTOU“ č.5c Zlatá
Koruna
d)
Účelová komunikace „DO JAM“ č.15 Plešovice
e)
Účelová komunikace „ZÁSTAVBA RÁJOV PODÉL ŘEKY“
č.8 Rájov
Čl. 27 Ohlašovací povinnost
(1)
Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost podle čl.
31 této vyhlášky při podání žádosti o povolení k vjezdu. Dalšími údaji
rozhodnými pro stanovení výše poplatkové povinnosti se rozumí
například počet a označení (specifikace) motorových vozidel, pro
které je povolení žádáno, a doba, na kterou má být povolení vydáno.
(2)
Při vydání povolení k jednorázovému vjezdu (na jeden den
nebo jeho část) se splnění ohlašovací povinnosti nevyžaduje.
Čl. 28
Sazba poplatku
(1)
Sazba poplatku činí:
a)
za vozidlo a den .................................................. 20,- Kč,
b)
paušální částka za kalendářní týden ................... 50,- Kč,
c)
paušální částka za kalendářní měsíc................... 200,- Kč,
d)
paušální částka za kalendářní rok ...................... 1000,- Kč.
Čl. 29 Splatnost poplatku
(1)
Poplatek podle čl. 28 odst. 1 písm. a) je splatný současně s
vydáním povolení.
(2)
Poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 7 dnů
ode dne vydání povolení.
Čl. 30 Osvobození a úlevy
(1)
Poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo
vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé
těchto osob a jejich děti, osoby, které ve vybraném místě užívají
nemovitost ke své hospodářské činnosti nebo osoby, které jsou
držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci.
(2) Poplatek dále neplatí osoby provozující vozidla:
a) zdravotnické záchranné služby a dopravy
nemocných,raněných a rodiček,
b) hasičských záchranných sborů,
c) policie ČR,
d) poruchové služby plynárenských zařízení.
(3) Od poplatku se dále osvobozují osoby provozující vozidla:
a) provádějící zásobování,
b) pohřební služby, spojů, údržby a čištění komunikací, odvozu
odpadků a havarijních čet.
(4)
Dále u místa a) Účelová komunikace „V KLÁŠTEŘE“ č.15
Zlatá Koruna
a) Osoby zajišťující dopravu dětí do mateřské školy
b)Vozidla Národního památkového ústavu a Státní vědecké knihovny
Platnost OZV č.1/2011 : od 1.3.2011

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

2.díl by uveřejněn ve zpravodaji č.3/2011 dne 29.4.2011
c)poplatek za užívání veřejného prostranství,

Kompletní znění vyhlášky naleznete na
www.zlatakoruna.cz

