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Zápis č. 7
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 29.02.2012
Přítomno

:15 členů ZO

Program :
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce , kontrolního a finančního výboru
3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Žádost o prodej části pozemkové parcely KN č.139/3 v k.ú.Zlatá Koruna
3.2. Záměr zakoupení pozemků pro stavbu komunikačního propojení hřbitov Rájov
4. Rozpočtová změna č.8/2011 a č.1/2012
5. Schvalovací proces – Návrh zadání změny č.3 územního plánu obce Zlatá
Koruna
6. Různé
6.1. Zásady pro vydávání Zlatokorunského zpravodaje
7. 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.

- program byl schválen 15 hlasy ,nikdo proti,nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu :pan Ing.Radek Pomije a pan Miroslav Hofman

– schváleno 15 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Návrhová komise:
předseda pan František Daněk,členka paní Jaroslava Dudová,členka paní Alena Perníková

– návrhová komise byla schválena 15 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 14.12.2011

– schváleno 15hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2. Zpráva o práci rady obce , kontrolního a finančního
výboru
2.1. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 14.12.2011 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.7/2012-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od
14.12.2011 do dnešního jednání ZO .

– schváleno 15 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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2.2. Zpráva o práci kontrolního výboru
-Předseda finančního výboru paní Mgr.Svatava Kopečková podala informaci o práci
tohoto výboru

Usnesení ZO č.7/2012-2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu kontrolního výboru.

– schváleno 15 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

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

Usnesení ZO č.7/2012-3
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu finančního výboru.

– schváleno 15 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Žádost o prodej části pozemkové parcely KN č.139/3 v k.ú.Zlatá
Koruna
Rada obce předložila k projednání žádost paní Ivety Valvodové bytem Zlatá Koruna
č.p.66 o prodej části pozemkové parcely KN č.139/3 v k.ú.Zlatá Koruna.

Usnesení ZO č.7/2012-4
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely KN č.139/3
v k.ú.Zlatá Koruna o výměře 400 – 500m2 pro budoucí využití zalesnění.(příloha č.1)

– schváleno 15 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

3.2. Záměr zakoupení pozemků pro stavbu komunikačního propojení
hřbitov Rájov
Zastupitelstvo obce projednalo záměr zakoupit pozemkové parcely KN č.932 o výměře
1075m2,KN č.933 o výměře 1083m2 a KN č.931 o výměře 233m2 pro stavbu
komunikačního propojení hřbitov - Rájov.Realizace této stavby bude uplatňována v rámci
plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy k.ú.Rájov.

Usnesení ZO č.7/2012-5
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zakoupit pozemkové parcely KN č.932 o výměře
1075m2,KN č.933 o výměře 1083m2 a KN č.931 o výměře 233m2 pro stavbu
komunikačního propojení hřbitov - Rájov.

– schváleno 15 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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4.Rozpočtová změna č.8/2011 a č.1/2012
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtovou změnu č.8/2011 a č.1/2012

Usnesení ZO č.7/2012-6
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2011 a č.1/2012 (Příloha č.2)

– schváleno 15hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

5. Schvalovací proces – Návrh zadání změny č.3
územního plánu obce Zlatá Koruna
Zastupitelstvo obce projednalo návrh zadání změny územního plánu obce Zlatá Koruna
č.3

Usnesení ZO č.7/2012-7
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh zadání změny č.3 územního plánu obce Zlatá
Koruna.(Příloha č.3)

– schváleno 15hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

6. Různé
6.1. Zásady pro vydávání Zlatokorunského zpravodaje
Zastupitelstvo obce projednalo návrhy zásad pro vydávání Zlatokorunského zpravodaje.

Usnesení ZO č.7/2012-8
Zastupitelstvo obce schvaluje zásady pro vydávání Zlatokorunského zpravodaje.(Příloha
č.4)

– schváleno 12hlasy, 1 proti, 2 se zdrželi.

6.2. Doplnění členů redakční rady Zlatokorunského zpravodaje
Zastupitelstvo obce projednalo návrh o doplnění členů redakční rady Zlatokorunského
zpravodaje o člena PhDr.Pavla Krále.

Usnesení ZO č.7/2012-9
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění členů redakční rady Zlatokorunského zpravodaje o
člena PhDr.Pavla Krále.

– schváleno 12hlasy, 0 proti, 3 se zdrželi.

8. Diskuse a závěr
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Diskuse
Ing.Radek Pomije – věcná připomínka k existenci černých skládek na území obce a dotaz
k řešení problematiky bioodpadu
Mgr.Jaroslav Král – připomínka k dodržování termínů ověřování zápisů ze zasedání
Mgr.Svatava Kopečková – dotaz k průběhu kanalizace a žádost o zveřejnění informace o
průběhu této stavby ve zpravodaji
Dagmar Maňásková – dotaz k platební morálce nájemce kulturního domu,informace o
zastavení projektu internet v knihovnách.Dotaz s úhradám ,dle smlouvy o sociálních
službách pečovatelského domu v Č.Krumlově.Připomínka ke špatnému stavu prostor
knihovny v Plešovicích a špatnému stavu autobusové čekárny v Plešovicích – Zátiší
PhDr.Pavel Král – vyslovil poděkování za přijetí nových pravidel pro vydávání
zlatokorunského zpravodaje

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast na dnešním jednání a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno ve 21.25 hod

………………………
Radek Moučka
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

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

…………………………..
Ing.Radek Pomije
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…………………………..
Miroslav Hofman

