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Zápis č. 5
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 21.09.2011
Přítomno :13 členů ZO
Omluveno : 2 členové ZO

Program :
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce a kontrolního výboru
3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Žádost o prodej garáže st. parc.č.155 k.ú.Zlatá Koruna
3.2. Záměr prodeje obecního pozemku KN č.140/2 v k.ú.Zlatá Koruna
3.3. Majetkové vyrovnání – dotčené pozemky stavbou „Stezka pro pěší a
cyklisty Zlatá Koruna – Rájov“ I.etapa k.ú.Zlatá Koruna
4. Rozpočtové změny č.3/2011,č.4/2011,č.5/2011,č.6/2011
5. 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 13 hlasy ,nikdo proti,nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu :pan Ing.Radek Pomije a pan Antonín Haniš

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Návrhová komise:
předseda pan Mgr.Jindřich Špinar,členka paní Jaroslava Dudová,členka paní Alena
Perníková

– návrhová komise byla schválena 13 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 22.06.2011

– schváleno 13hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2. Zpráva o práci rady obce a kontrolního výboru
2.1. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 22.06.2011 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.5/2011-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od
22.06.2011 do dnešního jednání ZO .

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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2.2. Zpráva o práci kontrolního výboru
-Členka kontrolního výboru paní Růžena Moučková podala informaci o práci tohoto
výboru

Usnesení ZO č.5/2011-2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu kontrolního výboru.

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Žádost o prodej garáže st. parc.č.155 k.ú.Zlatá Koruna
Rada obce předložila k projednání zastupitelstvu obce žádost Martina a Dagmar
Dúckých,Zlatá Koruna č.p.152 na odprodej obecní garáže na st.parc.č.155 v k.ú.Zlatá
Koruna.

Usnesení ZO č.5/2011-3
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
st.parc.č.155 v k.ú.Zlatá Koruna.

prodeje

stavby

bez

č.p./č.e.

(garáž)

na

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

3.2. Záměr prodeje obecního pozemku KN č.140/2 v k.ú.Zlatá Koruna
Rada obce předložila k projednání zastupitelstvu obce návrh na schválení záměru prodeje
obecního pozemku KN č.140/2 v k.ú.Rájov o celkové výměře 92m2.

Usnesení ZO č.5/2011-4
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku KN č.140/2 o celkové rozloze
92m2.

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

3.3. Majetkové vyrovnání – dotčené pozemky stavbou „Stezka pro pěší a
cyklisty Zlatá Koruna – Rájov“ I.etapa k.ú.Zlatá Koruna
Rada obce předložila k projednání zastupitelstvu obce ke schválení kupní smlouvy na
dotčené pozemky stavbou „Stezka pro pěší a cyklisty Zlatá Koruna – Rájov“ I.etapa k.ú.Zlatá
Koruna.Celková výměra dotčených pozemků jiných vlastníků k odkoupení na základě dohod je
1.129m2.Cena za m2 je 50,-Kč.Bezúplatný převod od Jihočeského kraje na základě smlouvy o
smlouvě budoucí je 133 m2.

Usnesení ZO č.5/2011-5
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupních smluv na dotčené pozemky stavbou „Stezka
pro pěší a cyklisty Zlatá Koruna – Rájov“ I.etapa k.ú.Zlatá Koruna,dle GP pro rozdělení
pozemků č.308-446/2010 vyhotoveným Gefos,Plánská 1854/6 České Budějovice.Celková
výměra dotčených pozemků jiných vlastníků k odkoupení na základě dohod je 1.129m2.Cena
za m2 je 50,-Kč a bezúplatný převod od Jihočeského kraje na základě smlouvy o smlouvě
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budoucí pozemků o rozloze 133 m2.Dále pověřuje starostu obce k podpisu předmětných
smluv.

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

4.Rozpočtové změny
č.3/2011,č.4/2011,č.5/2011,č.6/2011
4.1. Rozpočtová změna č.3/2011
Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu č.3/2011

Usnesení ZO č.5/2011-6
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2011 (Příloha č.1)

– schváleno 13hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

4.2. Rozpočtová změna č.4/2011
Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu č.4/2011

Usnesení ZO č.5/2011-7
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.4/2011 (Příloha č.2)

– schváleno 13hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

4.3. Rozpočtová změna č.5/2011
Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu č.5/2011

Usnesení ZO č.5/2011-8
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.5/2011 (Příloha č.3)

– schváleno 13hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

4.4. Rozpočtová změna č.6/2011
Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu č.6/2011

Usnesení ZO č.5/2011-9
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.6/2011 (Příloha č.4)

– schváleno 13hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

5. Diskuse a závěr
Diskuse
Starosta – sdělil vyčíslení nákladů a příjmů provozu placené odstavné plochy za mostem
ve Zlaté Koruně od 3.6. do 18.9.2011 a další informace s tímto spojené.
Mgr.Jaroslav Král – dotaz na realizaci přístupu do řeky pod jezem ve Zlaté Koruně.
Odp.starosta – přístup realizovalo Povodí Vltavy na základě žádosti,která byla zaslána na
Povodí, po obdržení písemné žádosti od některých občanů obce.
Martin Dúcký – dotaz k napojení na nově budovanou kanalizaci v dolní části Zlaté
Koruny.
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Starosta – podal detailní informaci o stavbě Kanalizace,ČOV a vodovod v obci Zlatá
Koruna,která je podpořena OPŽP.
Václav Nejedlý – dotaz k pokračování stezky pro pěší a cyklisty propojující Zlatou Koruna
a Rájov (II.etapa)
Starosta – II.etapa bude realizována v rámci realizace plánu společných zařízení
komplexní pozemkové úpravy k.ú.Rájov.
Václav Nejedlý – dotaz k zpřístupnění komunikace mezi č.p.1 ač.p.40 v Rájově.
Starosta – jedná se o účelovou komunikaci dle pasportu místních komunikací a tedy o
veřejně přístupnou.
Dagmar Maňásková – dotaz na existenci rozpisu údržby obecních pozemků a na údržbu
pozemku u viaduktu v Plešovicích.
Starosta – údržba veřejného prostranství je prováděna dle finančních a technických
možností obce,údržba zelených ploch je do jisté míry závislá i na klimatických
podmínkách.Konkrétní část u viaduktu bude řešena do 10 dnů.
Dagmar Maňásková –poděkování za vyvážení odpadkových košů pracovníkovi obce.Dále
vyjádřila názor na potřebnost rozšíření skladovacího místa pro knihy v obecní knihovně
v Plešovicích a špatný stav oken a dveří těchto prostor.
Starosta – věc prověří a případně přijme nebo projedná opatření k nápravě.
Dagmar Maňásková – navrhuje zamezení venkovního průhledu oknem do prostor WC
ženy na radnici.Dále žádá o projednání doplnění dlažby v kapličce na návsi v Plešovicích a
zvážení přípravy doplnění veřejného osvětlení z Plešovic do Zátiší.
Starosta – při kabelizaci a rekonstrukci veřejného osvětlení v Plešovicích již bylo
připraveno napojení na VO do Zátiší.Samotná realizace je závislá na financích a postoje
vlastníku pozemků přes které by VO bylo vedeno.
Jiří Valvoda – vyslovil názor ,že údržba veřejné zeleně je rovněž závislá na přístupu
každého občana.
Mgr.Jaroslav Král – návrh zpracovat projekt na úpravu veřejného prostranství.
Starosta – projekt na úpravu veřejných prostranství je již několik let zpracován (náves
Rájov,náves Plešovice,dolní část Zlatá Koruna)Realizace je závislá na financích.
Růžena Moučková – podala zprávu o činnosti mateřské školy Zlatá Koruna

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast na dnešním jednání a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno ve 19.50 hod

………………………
Radek Moučka
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

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

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

