1-4

Zápis č.23
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 4. 5.2006
Přítomno :
11 členů ZO
Omluveno :
3 členové ZO
Pozdní příchod : 1 člen ZO
Program: 1. Zahájení – volba návrhové komise

2. Schvalovací proces – zadání změny č.1 Územního
plánu obce.
3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Žádost o prodej parcely č.144/3 v k.ú.Rájov
– Hana Hladíková,Rájov č.p.20
3.2. Žádost o možnost využití části stoky pro chov ryb
pozemek č.275 v k.ú.Zlatá Koruna
- Libor Tomka,Zlatá Koruna č.p.12,
- Miloš Špaček,Lomského 3 České Budějovice

4. Různé
4.1.

Zpráva o přezkoumání hospodaření a závěrečný
účet obce

4.2.

Návrh na volbu přísedícího okresního soudu
na období 2006-2010

5. Diskuse a závěr
1.Zahájení – volba návrhové komise

Jednání zastupitelstva zahájila v 18.10 místostarostka obce,konstatovala,že je
přítomna
nadpoloviční
většina
členů
ZO,takže
je
jednání
usnášení
schopné,přečetla navržený program.
- program byl schválen 11 hlasy ,nikdo proti,
Navrhla ověřovatele zápisu :Jiří Bauer a Antonín Haniš.
– schváleno 11 hlasy, nikdo proti.
Návrhová komise:předseda František Daněk,členky Jaroslava Plánská a
Liběna Vávrová.
– návrhová komise byla schválena 11 hlasy, nikdo proti.
Zapisovatelka : ing.Jaroslava Bednářová
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Dále upozornila přítomné,že zápis z minulého jednání ZO je řádně ověřen,nebyly
vzneseny žádné připomínky a zápis je k nahlédnutí na dnešním jednání.
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z veřejného jednání ZO ze dne 16.2.2006
– schváleno 11 hlasy,nikdo proti.

2. Schvalovací proces – zadání změny č.1 Územního plánu obce.

Místostarostka připomněla projednávané změny (Nejedlý,Suchanovi,Obec
Srnín,Jakešová)
Poté požádala zastupitele o vyjádření k požadavku pí .Jakešové (parc.č.26/1
v k.ú.Zlatá Koruna)

Usnesení ZO č.23/2006-1
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání změny č.1 Územního plánu obce Zlatá
Koruna a nesouhlasí se zařazením parc.č.26/1 v k.ú.Zlatá Koruna do této změny.
-schváleno 9 hlasy,2 proti,nikdo se nezdržel

3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Žádost o prodej parcely č.144/3 v k.ú.Rájov
– Hana Hladíková,Rájov č.p.20

Byla projednána žádost Hany Hladíkové,Rájov č.p.20,která požádala o odprodej
parcely č.144/3 v k.ú.Rájov.Matka pí.Hladíkové navrhuje výměnu parcely
č.144/3 za parcelu č.561/2,která je součástí místní komunikace vedoucí
k podchodu v Rájově.
Usnesení ZO č.23/2006-2
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem darovat p.č.144/3 v k.ú.Rájov o
výměře 19m2 pí.Haně Hladíkové s tím,že paní Božena Zuntová daruje obci Zlatá
Koruna parcelu č.561/2 v k.ú.Rájov o výměře 561m2.
-schváleno 11 hlasy,nikdo proti.

3.2. Žádost o možnost využití části stoky pro chov ryb - pozemek
č.275 v k.ú.Zlatá Koruna
Byla projednána žádost pana Libora Tomky,Zlatá Koruna č.p.12 a pana Miloše
Špačka,Lomského 3 České Budějovice o umožnění využití části stoky procházející
mezi klášterem a řekou parcela č. 275 v k.ú.Zlatá Koruna pro chov ryb.
Usnesení ZO č.23/2006-3
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr umožnit Liboru Tomkovi,Zlatá Koruna č.p.12
a Milošovi Špačkovi,Lomského 3 České Budějovice chov ryb v části stoky
s parcelním číslem 275 v k.ú.Zlatá Koruna
-schváleno 11 hlasy,nikdo proti.
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4.

Různé

4.1.

Zpráva o přezkoumání hospodaření a závěrečný účet obce

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s plněním příjmů a výdajů za rok 2005 a
dále byla projednána zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.Ze zprávy
vyplývá : Chybí vyúčtování dotací,předloženo při přezkoumání
Chybí údaje o tvorbě a čerpání SF,předloženo ZO
Ve vnitřní směrnici není stanoven příkazce operace,správce rozpočtu a
hlavní účetní,doplnění vnitřní směrnice bude schválena na dnešním jednání ZO.
Usnesení ZO č.23/2006-4
Zastupiteslvo obce schvaluje doplnění vnitřní směrnice k finanční kontrole,kde
příkazce operace je starosta obce,v případě jeho nepřítomnosti
místostarosta,správce rozpočtu a hlavní účetní je hospodářka obce.
Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Přezkum hospodaření se uskutečnil dne 16.2.2006.
Příjmy k 31.12.2005 činí 7.447.499,50 ,-Kč
Výdaje k 31.12.2005 činí 6.251.254,72 ,- Kč
Saldo Příjmů a Výdajů činí 1.196.244,78 ,-Kč
Stav účtu k 31.12.2005 činí, 4.476.435,68, -Kč
(KB 3.460.462,20,-Kč
Raif. 1.015.973,48,-Kč)
-schváleno 11 hlasy,nikdo proti.
4.2.

Návrh na volbu přísedícího okresního soudu na období 20062010

Byla projednána žádost okresního soudu v Českém Krumlově o vyjádření obce
k písemné žádosti paní Evy Jakešové,aby byla zařazena do seznamu přísedících
okresního soudu na období 2006-2010 .

Usnesení ZO č.23/2006-5
Zastupitelstvo obce nesouhlasí ,aby paní Eva Jakešová,bytem Rájov č.p.26 byla
navržena jako kandidátka na funkci přísedící okresního soudu na období 20062010.
-schváleno 6 hlasy,5 proti,nikdo se nezdržel

5. Diskuse a závěr
Diskuse

Závěr
Závěrem poděkovala místostarostka za účast.
Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hod.
………………………
Růžena Moučková
místostarosta

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