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Zápis č. 14
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 26.6.2013
Přítomno : 12 členů ZO
Omluveno : 2 členové ZO (Dominová Magdalena,Mgr.Kopečková Svatava)
Nepřítomen : 1 člen (Ing.Radek Pomije)
Nový člen po složení slibu ZO : Václav Kamlach
Pozdní příchod : 1 člen ZO (Daněk František)

Program :
1. Zahájení
2. Složení slibu nového člena zastupitelstva obce
3. Zpráva o práci rady obce
4. Rozpočtová změna č.2/2013 a č.3/2013
5. Zapojení obce do činnosti MAS Blanský les-Netolicko o.p.s. PO 2014-2020
6. 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 11 hlasy ,nikdo proti,nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu :pan Antonín Haniš a pan Mgr.Jaroslav Král

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

– návrhová komise byla schválena 11 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 24.4.2013

– schváleno 11hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
v 18.15 přichází s omluvou zastupitel pan František Daněk

2. Složení slibu nového člena zastupitelstva obce
Na základě vzdání se mandátu zastupitelky obce Zlatá Koruna paní Magdaleny Dominové
bylo zastupitelstvo obce doplněno o prvního náhradníka pana Václava Kamlacha.
Pan Václav Kamlach složil slib zastupitele obce dle par.69 zákona o obcích do rukou
starosty. Ten poté konstatoval,že nový zastupitel složil zákonem stanovený slib bez
výhrady a může se ujmout svého mandátu.

3. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 24.4.2013 do dnešního jednání ZO.
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Usnesení ZO č.14/2013-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od
24.4.2013 do dnešního jednání ZO .

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

4. Rozpočtová změna č.2/2013 a č.3/2013
Starosta obce seznámil ZO s rozpočtovou změnou č. 2/2013 a č.3/2013

Usnesení ZO č.14/2013-2
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2013 a č.3/2013 (příloha č.1)

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

5. Zapojení obce do činnosti
MAS Blanský les-Netolicko o.p.s. PO 2014-2020
Zastupitelstvo obce projednalo doporučení rady obce o zařazení správního území obce
Zlatá Koruna do územní působnosti Integrované strategie území regionu MAS Blanský
les-Netolicko o.p.s. na období 2014-2020 realizované místní skupinou Blanský les –
Netolicko o.p.s.

Usnesení ZO č.14/2013-3
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna schvaluje zařazení správního území obce Zlatá Koruna
do území působnosti Integrované strategie území regionu MAS Blanský les – Netolicko o.
p.s.na období 2014-2020 realizované místní akční skupinou Blanský les–Netolicko o.p. s..

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

6. Diskuse a závěr
Diskuse
Eva Jakešová – kladně ohodnotila postup obce a JSDHO Zlatá Koruna při povodni
začátkem června a podala dotaz na průběh přípravy opravy komunikace do Cihelny

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast na dnešním jednání a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno ve 19.05 hod

………………………
Radek Moučka
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

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

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

