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Zápis č. 8
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 25.4.2012
Přítomno
Omluven

:11 členů ZO
: 4 člen ZO (R.Moučková, Mgr. S. Kopečková, ing. P.Galistl, ing. R.Pomije)

Program :
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce
3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Prodej části pozemkové parcely KN č.139/3 v k.ú.Zlatá Koruna
4. Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání hospodaření 2011
5. Různé
5.1. Rozpočtová změna č.2/2012
6. 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 11 hlasy ,nikdo proti,nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu :pan Mgr.Jaroslav Král a pan Mgr.Jindřich Špinar

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Návrhová komise:
předseda pan František Daněk, paní Jaroslava Dudová, paní Alena Perníková

– návrhová komise byla schválena 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se
nezdržel.
Zapisovatelem : pan Radek Moučka
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 29.02.2012

– schváleno 11hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 07.03.2012 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.8/2012-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od
07.03.2012 do dnešního jednání ZO .

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Prodej části pozemkové parcely KN č.139/3 v k.ú.Zlatá Koruna
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání schválilo záměr prodeje této předmětné
části pozemku na základě žádosti,kterou podala Iveta Valvodová,Zlatá Koruna
č.p.66.Záměr byl řádně zveřejněn a nepřihlásil se jiný žadatel.Předmětná část pozemku
se nachází u koupaliště v horní části Zlaté Koruny mezi nezpevněným hřištěm a
lesem.Iveta Valvodová nabízí za předmětnou část pozemku 20,-Kč/m2
a 50% podíl na nákladech za geometrický plán pro oddělení této části z pozemkové
parcely KN č.139/3 v k.ú.Zlatá Koruna.Předběžné náklady za GP jsou 6-9 tis.

Usnesení ZO č.8/2012-2
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemkové parcely KN č.139/3 v k.ú.Zlatá
Koruna o předpokládané výměře cca. 400 – 500 m2 Ivetě Valvodové,Zlatá Koruna č.p.66
za cenu 20,-Kč/m2 a 50% podílu za geometrický plán pro oddělení této části. Správní
poplatek za vklad smlouvy do KN uhradí kupující.Dále pověřuje zastupitelstvo obce
k podpisu kupní smlouvy starostu obce.

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

4. Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání
hospodaření pro rok 2011
Závěrečný účet obce k 31.12.2011

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se závěrečným účtem obce k 31.12.2011.
Dále konstatoval,že návrh závěrečného účtu byl řádně zveřejněn.
Příjmy k 31.12.2011 činí 8.913.964 ,-Kč
Výdaje k 31.12.2011 činí 8.078.119 ,-Kč
Saldo příjmů a výdajů činí 835.844,-Kč
Stav účtu k 31.12.2011 činí 8.329.451,-Kč
(KB 7.227.878,06,-Kč a Raif. 1.101.572,95,-Kč)

Dále starosta obce seznámil se závěry auditorů Krajského úřadu-Jihočeského kraje a informal
o způsobu odstranění vytknutých nezávažných chyb.

Usnesení ZO č.8/2012-3
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření a zprávu o přezkoumání hospodaření za
rok 2011 bez výhrad a přijímá opatření k nápravě chyb.(příloha č.1)

– schváleno 11hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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5. Různé
5.1. Rozpočtová změna č.2/2012
Starosta obce seznamil s rozpočtovou změnou č. 2/2012

Usnesení ZO č.8/2012-4
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2012.(příloha č.2)

– schváleno 11hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

6. Diskuse a závěr
Diskuse
Starosta obce – seznámení s postupem prací a jejich změnou v souvislosti s předčasnou
opravou komunikace po realizaci kanalizace, dále provedl seznámení s postupem
připojení jednotlivých uživatelů do centrálního rádu kanalizace.
p. Mgr.J. Král – požádal starostu obce o provedení doplňení prostředků pro úklid DKT
Zlatá Koruna.
Starosta obce – požádal o zaslání rozpisu úklidu DKT a pověřil p.Hofmana (pracovníka
obce o prověření a doplnění stavu prostředků
p.P.Král – navrhl zprovoznění další šatny pro děti FK Zlatá Koruna
Starosta obce – odpověděl a navrhl sejít se na místě společně s panem Bigasem, zjistit
případně potřeby pro zprovoznění této místnosti
p. Mgr J. Král – seznamil přítomné zastupitele a občany o registraci nového občanského
Sdružení přátel Zlatokorunska.Dále přítomné seznamil s možností volného vstupu do
sdružení a podmínek s tím souvisejících. Dále představil kalendář akcí konaných za
podpory vzniklého sdružení.
Starosta obce – poděkoval za seznámení o činnosti sdružení a požádal o součinnost
s kulturní komisí obce při pořádání budoucích akcí.
p.P. Král – určil na 30.4.2012 uzávěrku pro vydání zlatokorunského zpravodaje
p. M. Hofman – upozornil na problémy s parkováním při konání akcí s větším počtem
účastníku.Navrhuje klást větší důraz na pořadatelskou činnost s tímto spojenou.
pí. Jakešová – v souvislosti s problémem s parkováním, nabídla možnost využití svého
soukromého pozemku k účelům parkování.Dále položila dotaz na stav opravy komunikace
z Rájova na Cihelnu.
Starosta obce – odpovídá na dotaz.Dle posledních informací pozemkového úřadu jako
zhotovitele případné stavby, by mohlo koncem roku dojít k uvolnění finančních
prostředků na provedení opravy komunikace, za předpokladu, že bude připravena
projektová dokumentace a stavební povolení.
pí. D. Maňásková – dotaz na možnosti větší parkovací plochy do budoucna
Starosta obce – obce nedisponuje vhodnýmy plochami pro tyto účely, parkoviště menšího
rozsahu je plánováno v rámci plánů společných úprav v prostoru pod DKT.
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p. Mgr. J. Špinar – položil dotaz na pokračování nedokčené cyklostezky a stezky pro pěší
mezi hřbitovem a místní částí Rájov.
Starosta obce – odpovídá na dotaz. Stavba bude provedena podle finančních možností
pozemkového fondu. Pro tuto stavbu jsou připraveny všechny potřebné náležitosi včetně
stavebního povolení.
pí. D. Maňásková – dotaz na rozdělní dotace na podporu sportu. Jak jsou využity
prostředky přidělené SDH Plešovice.
Místostarosta obce – odpovídá na dotaz. Prostředky přidělené obcí na podporu sportu
jsou využity pro nákup a zajištění prostředků pro soutěž v požárním sportu a dětského
kola Plamen. Dále upozornil, že nejsou využity k nákupu věcných ochraných prostředků a
techniky pro jednotku obce.
Starosta obce – upozornil na následující konání zasedání zastupitelstva obce stanovený
na termín 27.6.2012 od 18.00 hod.

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast na dnešním jednání.
Jednání bylo ukončeno ve 19.00 hod

………………………
Radek Moučka
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

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

…………………………..
Mgr.Jaroslav Král
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………………………………..
Mgr. Jindřich Špinar

