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Zápis č. 9
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 27.6.2012
Přítomno :13 členů ZO
Omluven : 1 člen ZO (Mgr. S. Kopečková)
Pozdní příchod : 1 člen ZO (R. Moučka) v 18.20 hodin

Program :
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce a kontrolního a finančního výboru
2.1. Zpráva o práci rady obce
2.2. Zpráva kontrolního výboru
2.3. Zpráva finančního výboru
3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Záměr směna pozemků KN č.292/7 a 18/7 v k.ú.Zlatá Koruna
4. Rozpočtová změna č.3/2012
5. Různé - nenaplněno
6. Diskuse a závěr

1.Zahájení – volba návrhové komise
Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.07 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 Antonín Haniš a pan Ing.Radek Pomije

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Návrhová komise:
předseda pan František Daněk, paní Jaroslava Dudová, paní Alena Perníková

– návrhová komise byla schválena 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se
nezdržel.
Zapisovatelem : 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 25.04.2012

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

2. Zpráva o práci rady obce a kontrolního a finančního
výboru
2.1. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 16.05.2012 do dnešního jednání ZO.
18.20 hodin přichází s omluvou pozdního příchodu místostarosta Radek Moučka

Usnesení ZO č.9/2012-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od
16.05.2012 do dnešního jednání ZO .
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– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2.2. Zpráva o práci kontrolního výboru
Členka kontrolního výboru paní Růžena Moučková přednesla zprávu kontrolního výboru.

Usnesení ZO č.9/2012-2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu kontrolního výboru.
Zpráva je uložena v dokladech kontrolního výboru.

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

2.3. Zpráva o práci finančního výboru
Předseda finančního výboru Ing.Petr Gallistl přednesl zprávu finančního výboru.

Usnesení ZO č.9/2012-3
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu kontrolního výboru.Zpráva
je uložena v dokladech finančního výboru.

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

3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Záměr směna pozemků KN č.292/7 a 18/7 v k.ú.Zlatá Koruna
Rada obce předložila zastupitelstvu obce návrh majetkového vyrovnání.Na základě
několika jednání s Václavem a Márií Draxlerovými,Zlatá Koruna č.p.4 došlo k dohodě na
směně pozemků část KN č.292/4 (nově vzniklá KN č.292/7) v k.ú.Zlatá Koruna,který
zasahuje do místní komunikace procházející kempem 23m2.Za tento pozemek bude
směněna část z pozemkové parcely KN č.18/1 (nově vzniklá KN č.18/7)v k.ú.Zlatá
Koruna o výměře 90m2.Náklady za předmětnou směnu ponese Obec Zlatá Koruna.

Usnesení ZO č.9/2012-4
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr a provedení směny nově vzniklých pozemků KN
č.292/7 v k.ú.Zlatá Koruna o výměře 23m2 (GP pro rozdělení pozemků č. 289215/2009)za pozemek KN č.18/7 v k.ú.Zlatá Koruna o výměře 90m2(GP pro rozdělení
pozemků č. 327-16/2012) .Náklady za předmětnou směnu ponese Obec Zlatá Koruna.

– schváleno 12 hlasy, 2 proti, nikdo se nezdržel.

4. Rozpočtová změna č.3/2012
Starosta obce seznámil s návrhem rozpočtové změny č.3/2012

Usnesení ZO č.9/2012-5
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2012.(příloha č.1)

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

6. Diskuse a závěr
Diskuse
Starosta podal podrobnou zprávu o postupu stavby „Kanalizace,ČOV a vodovod v obci
Zlatá Koruna“ a o přípravě opravy komunikce III.třídy(průtah historickou částí obce)
Dále odpověděl na dotazy v této věci.
Miroslav Hofman – připomínka na nutnost zabezpečení parkování pořadatelů různých
kulturních a sportovních akcí.
Alena Perníková – návrh na doplnění informací z horní strany obce o možnosti parkování
na odstavné ploše za mostem.
PhDr.Pavel Král – úklid tělocvičny a systém úklidové služby,dotaz k výběru parkovného
před DKT.
Starosta – vyjádřil se k současné situaci černých skládek a nezákonného ukládání
zahradního odpadu.Podal návrh k vytvoření obecního kompostéru,kterým by bylo
zabezpečeno ukládání trávy a listí z veřejného prostranství a zároveň by měli možnost
řízeného odkládání trávy a ostatního zahradního odpadu občané obce.Týkalo by se to
vlastníků malých zahrádek.Takto vytvořený kompost by sloužil k hnojení trávníkových
veřejných prostranství.Dle současného zákona lze takto kompostovat množství do 150
tun za rok.
Dagmar Maňásková – dotaz k termínu příštího vydání zpravodaje (do 9.7.2012)
Antonín Haniš – upozornil na nedostatečnou opravu železničních přejezdů v Plešovicích.

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast na dnešním jednání.
Jednání bylo ukončeno ve 20.10 hod

………………………
Radek Moučka
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

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

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

