INFORMAČNÍ LIST
STAROSTY OBCE

OBEC ZLATÁ KORUNA
DATUM : 6.9.2013

INFORMACE O ZMĚNĚ PROVOZOVÁNÍ VODOVODU V
OBCI ZLATÁ KORUNA
Vážení spoluobčané,
1.9.2013 ukončil provozovatel vodovodu ČEVAK a.s. po vzájemné dohodě svou
provozovatelskou činnost na vodovodu na celém správním území naší obce.Od
tohoto data je Obec Zlatá Koruna nejen vlastníkem vodovodního řadu ale i novým
provozovatelem.
Nové smlouvy o dodávce vody s Obcí Zlatá Koruna budou následně všem
uživatelům předkládány po obdržení konečných stavů vodoměrů,které nám předloží
ČEVAK a.s.Předpokládáme,že nové smlouvy obdržíte během září - října.
Po obdržení nových smluv žádáme všechny odběratele o doplnění a kontrolu
údajů,podepsání a navrácení zpět obou výtisků této smlouvy na obecní úřad ve Zlaté
Koruně.Následně budou smlouvy zkontrolovány a potvrzeny ze strany Obce a jeden
výtisk Vám bude navrácen zpět.V případě nejasností se obracejte osobně na
starostu obce nebo na tel.380 743 119 případně e-mail : starosta@zlatakoruna.cz .
Zálohové platby vodného a stočného budou nastaveny jednotně jako čtvrtletní. (vždy
k 20.říjnu.,20.lednu.,20.dubnu,20.červenci příslušného kalendářního roku).Číslo účtu
a variabilní symbol,který bude sloužit pro identifikaci Vaší platby, naleznete ve
smlouvě.
Dovolte mi na tomto místě poděkovat společnosti ČEVAK a.s. za minulou
spolupráci.Změna provozovatele není z důvodu nespokojenosti.Naopak společnost
ČEVAK a.s. se vždy chovala vůči Obci odpovědně a korektně a byla dobrým
obchodním partnerem.Věřím,že úspěšně navážeme na tohoto dnes již minulého
provozovatele a dokážeme Vám dodávat i nadále kvalitní vodu bez větších
komplikací.Konec konců v současné době jsme dokázali odstranit tu největší bolest a
slabé místo v podobě výměny vodovodního řadu v dolní části Zlaté Koruny u kterého
jeho stav byl již za koncem své životnosti.Jsme si vědomi odpovědnosti tohoto
rozhodnutí a doufáme ,že s Vaší pomocí dokážeme provozovat vodovod ku
prospěchu celé naší obce.
S úctou
Milan Štindl Váš starosta
PS : Na druhé straně tohoto informačního listu je srdečné pozvání na připravený výlet.

POZVÁNÍ NA VÝLET PO ZLATOKORUNSKÉ KRAJINĚ
U příležitosti 750.výročí od založení Zlaté Koruny srdečně zveme na připravený
autobusový výlet po bývalých državách kláštera Zlatá Koruna.Navštívíme Vojenský
újezdní prostor Boletice, Kostel sv.Mikuláše z 2. poloviny 12. století.Kostel svaté Máří
Magdalény a muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách.Obec
Ktiš a v neposlední řadě město Netolice, Městské Muzeum JUDr. Otakara Kudrny a
Archeopark.Projedeme tak značnou část území,které bylo v držení kláštera Zlatá
Koruna v jeho největším rozkvětu.
Výlet se uskuteční v sobotu 21.září 2013.
Zastávky autobusu pro nástup a výstup účastníků výletu :
7:00 hodin Rájov náves.
7:10 hodin Zlatá Koruna – dolní část (náves Na Koruně).
7:20 hodin Zlatá Koruna – horní část autobusová zastávka.
7:30 hodin Plešovice – náves.
Příjezd je naplánován přibližně na 17.00 hodinu.
Každý účastník výletu si sám hradí pouze oběd v restauraci.
Ostatní zdarma (tzn.doprava,vstupy a průvodce).Zájemci o účast se mohou hlásit
do úterý 17.9.2013 do 10.00 hodin osobně na obecním úřadě ve Zlaté Koruně nebo
na tel. 380 743 119 případně e-mail : ou@zlatakoruna.cz.
Využijte tuto jedinečnou příležitost a pojďte společně prožít pěkný den a navštívit
místa blízká Zlaté Koruně.Přijímány budou reservace do naplnění kapacity autobusu.

