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Zápis č. 12
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 27.2.2013
Přítomno
Omluven

:13 členů ZO
: 2 členové ZO (Dominová Magdalena,Moučka Radek)

Program :
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce a finančního výboru
3. Informace o rozpočtové změně č.6/2012
4. Různé
4.1. Aktualizace směrnice – Postup při zadávání zakázek malého rozsahu
5. Diskuse a závěr

1.Zahájení – volba návrhové komise
Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.05 starosta obce, dále konstatoval,že je
přítomna nadpoloviční většina členů ZO,takže je jednání usnášení schopné,přečetl
navržený program.

- program byl schválen 12 hlasy ,nikdo proti,nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu :pan Antonín Haniš a pan Mgr.Jaroslav Král

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Návrhová komise:
předseda pan František Daněk, paní Jaroslava Dudová, paní Alena Perníková

– návrhová komise byla schválena 12 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 19.12.2012

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

2. Zpráva o práci rady obce a finančního výboru
2.1.Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 19.12.2012 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.12/2013-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od
19.12.2012 do dnešního jednání ZO .

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
V 18.30 hodin přichází s omluvou zastupitel PhDr.Pavel Král
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2.2.Zpráva o práci finančního výboru
Předseda finančního výboru Ing.Petr Gallistl přednesl zprávu o práci finančního výboru za
poslední období.

Usnesení ZO č.12/2013-2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci finančního výboru
za poslední období.

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

3. Informace o rozpočtové změně č.6/2012
Starosta obce seznámil ZO s provedenou poslední rozpočtovou změnou v roce 2012,která
byla provedena na základě pověření ZO.

Usnesení ZO č.12/2013-3
Zastupitelstvo souhlasí s provedením rozpočtové změny č.6/2012.(příloha č.1)

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

4. Různé
4.1. Aktualizace směrnice – Postup při zadávání zakázek malého rozsahu
Zastupitelstvo obce projednalo přijetí nové směrnice Postup při zadávání zakázek malého
rozsahu.

Usnesení ZO č.12/2013-4
-Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí nové směrnice Postup při zadávání zakázek malého
rozsahu.(příloha č.2)

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

5. Diskuse a závěr
Diskuse
Starosta – informoval o připravovaném konkurzním řízení na pozici matrikáře/matrikářky
obecního úřadu Zlatá Koruna z důvodu odchodu ing.Bednářové do důchodu
Eva Jakešová – poděkování za blahopřání k nar.její matce a za prováděnou zimní údržbu
komunikace na Cihelnu
Jiří Sklenár – stížnost na rychlou jízdu po silnici III.tř a tím porušování omezené rychlosti
v dolní části Zlaté Koruny
Dagmar Maňásková – dotaz k účelnému přemístění radaru v Rájově na jiné místo
Mgr.Jindřich Špinar – podal návrh na zřízení retardéru pro snížení rychlosti projíždějících
vozidel v místech bývalé brány u sv.Markéty
Růžena Moučková – vyjádřila rovněž znepokojení k porušování rychlosti projíždějících
vozidel v bezprostřední blízkosti mateřské školy na hlavní silnici
Dagmar Maňásková – dotaz k prováděným kominickým pracím v obci

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast na dnešním jednání a zasedání ukončil.
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Jednání bylo ukončeno ve 19.25 hod

………………………
Radek Moučka
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

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

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

