Zápis č.6 ZO ze dne 14.12.2011

1-4

Zápis č. 6
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 14.12.2011
Přítomno
Omluven

:14 členů ZO
: 1 člen 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. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Žádost o prodej garáže st. parc.č.155 k.ú.Zlatá Koruna
3.2. Žádost o prodej pozemku KN č.140/2 v k.ú.Zlatá Koruna
4. Rozpočtová změna č.7/2011
5. Cena vodného a stočného pro rok 2012
5.1. Cena vodného pro rok 2012
5.2. Cena stočného pro rok 2012
6. Rozpočet obce na rok 2012
7. Vedení účetnictví u příspěvkové organizace MŠ Zlatá Koruna
8. Diskuse a závěr

1.Zahájení – volba návrhové komise
Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.10 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 :pan Mgr.Jaroslav Král a pan Antonín Haniš

– schváleno 13 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 byl řádně ověřen,nebyly
vzneseny žádné připomínky a zápis je k nahlédnutí na dnešním jednání.
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ze zasedání ZO ze dne 21.09.2011

– schváleno 14hlasy, 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 21.09.2011 do dnešního jednání ZO.
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Usnesení ZO č.6/2011-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od
21.09.2011 do dnešního jednání ZO .

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

2.2. Zpráva o práci finančního výboru
-Předseda finančního výboru pan Ing.Petr Gallistl podal informaci o práci tohoto výboru

Usnesení ZO č.6/2011-2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu finančního výboru.

– schváleno 14 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 na základě schválení záměru prodeje , znaleckého
posudku a žádosti o prodej manželů Dúckých,Zlatá Koruna č.p.49 návrh na prodej
řadové garáže bez č.p./č.e. v obci Zlatá Koruna na pozemku p.č.St.155 o výměře 19m2
za cenu 24.220,-Kč,náklady za převod ponese kupující.

Usnesení ZO č.6/2011-3
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej stavby bez č.p./č.e. (garáž) na st.parc.č.155
v k.ú.Zlatá Koruna o výměře 19m2 za cenu 24.220,-Kč.Náklady za převod ponesou
kupující manželé Dúckých,Zlatá Koruna č.p.49

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

3.2. Žádost o prodej pozemku KN č.140/2 v k.ú.Zlatá Koruna
Zastupitelstvo obce projednalo na základě schválení záměru prodeje a žádosti prodej
obecního pozemku KN č.140/2 o celkové rozloze 92m2 za cenu 20,-Kč/m2,Ivetě
Valvodové,Zlatá Koruna č.p.66.

Usnesení ZO č.6/2011-4
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě schválení záměru prodeje a žádosti prodej
obecního pozemku KN č.140/2 o celkové rozloze 92m2 za cenu 20,-Kč/m2,Ivetě
Valvodové,Zlatá Koruna č.p.66. Náklady za převod ponese kupující.Zároveň pověřuje
starostu k podpisu kupní smlouvy.

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

4.Rozpočtová změna č.7/2011
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtovou změnu č.7/2011
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Usnesení ZO č.6/2011-5
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2011 (Příloha č.1)

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

5. Cena vodného a stočného pro rok 2012
5.1. Cena vodného pro rok 2012
Zastupitelstvo obce projednalo návrh kalkulace pro cenu vody pro rok 2012

Usnesení ZO č.6/2011-6
Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci ceny vodného na rok 2012 ve výši 28,36,-Kč bez
DPH .

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

5.2. Cena stočného pro rok 2012
Zastupitelstvo obce projednalo návrh kalkulace pro cenu stočného pro rok 2012

Usnesení ZO č.6/2011-7
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu stočného pro rok 2012 ve výši 10.00,- Kč/m3 bez
DPH (vč.DPH 11,40 Kč/m3) pro uživatele veřejné kanalizace,která je ukončena čistírnou
odpadních vod a způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod :
a) v případě 100% podílu odběru vody z veřejné sítě vodovodu dle skutečného
množství.
b) v případě odběru vody a to i částečně z jiných zdrojů se výpočet vypouštěné vody
bude řídit dle platné vyhlášky č.428/2001 Sb.(Kalkulace ceny stočného na osobu
a rok je 31m3 odpadních vod)
Použití způsobu výpočtu v nerozhodných případech je v kompetenci starosty obce.

– schváleno 14hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
V 19.30 hodin odchází s omluvou Mgr.Jindřich Špinar ze zasedání.

6. Rozpočet obce na rok 2012
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Usnesení ZO č.6/2011-8
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2012.(Příloha č.2)

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

7. Vedení účetnictví u příspěvkové organizace MŠ Zlatá
Koruna
Zastupitelstvo obce projednalo možnost vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu u
příspěvkové organizace Mateřská škola Zlatá Koruna.
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Usnesení ZO č.6/2011-9
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna souhlasí ,aby s platností od 1.1.2012 vedla příspěvková
organizace Mateřská škola Zlatá Koruna účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

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

8. Diskuse a závěr
Diskuse
Mgr.Svatava Kopečková – dotaz k pokračování stavebních prací na akci „Kanalizace,ČOV
a vodovod v obci Zlatá Koruna“
Starosta – podal detailní informaci o pokračování stavby
Mgr.Jaroslav Král – dotaz k úklidu staveniště při ukončení stavebních prací ke konci roku.
Starosta – bude uklizeno parkoviště a bude proveden celkový úklid.
Alena Perníková – dotaz ke stavebním pracím na přípojkách odp.starosta
František Daněk – Dotaz k vyznačeným stromům kolem silnice Z.Koruna-Rájov
Starosta – Žádost ke kácení podala Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.Případné
povolení je řešeno náhradní výsadbou.
Mgr.Jaroslav Král – podal návrh na naplánování termínů zasedání zastupitelstva
obce.Dotaz k termínu vydání zpravodaje.
Ing.Petr Gallistl – poděkování za finanční pomoc obce pro SK Zlatá Koruna.
Starosta – požádal zastupitele o nezávazné vyjádření o způsobu zajištění úklidu
v tělocvičně.

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast na dnešním jednání,popřál všem
přítomným veselé vánoce a poděkoval za celoroční práci.Následně zasedání
ukončil.
Jednání bylo ukončeno ve 20.30 hod

………………………
Radek Moučka
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

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

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

