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Zápis č. 15
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 25.9.2013
Přítomno : 12 členů ZO
Omluveno : 2 členové ZO (Radek Moučka,Mgr.Jaroslav Král)
Nepřítomen : 1 člen (PhDr.Pavel Král)

Program :
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce
3. Rozpočtová změna č.4/2013,č.5/2013,č.6/2013 a návrh č.7/2013
4. Různé
4.1. Návrh záměru provést změnu územního plánu č.4
4.2. Seznámení s oznámením o uzavření restaurace Na Kovárně přes zimu
4.3. Úprava vnitřní směrnice č.5 – rozpočet obce

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 a
doplnil navržený program o bod 4.3.

- program byl schválen 12 hlasy ,nikdo proti,nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu :pan Antonín Haniš a pan Ing.Radek Pomije

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Návrhová komise:
předseda pan František Daněk, členka paní Jaroslava Dudová, členka 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 26.6.2013

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

2. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 26.6.2013 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.15/2013-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od
26.6.2013 do dnešního jednání ZO .

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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3. Rozpočtová změna č.4/2013,č.5/2013,č.6/2013 a návrh č.7/2013
Starosta obce seznámil ZO s rozpočtovou
s návrhem rozpočtové změny č.7/2013

změnou

č.4/2013,č.5/2013,č.6/2013

a

Usnesení ZO č.15/2013-2
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtových změn č.4/2013,č.5/2013.č.6/2013 a
dále schvaluje rozpočtovou změnu č.7/2013 (viz.Příloha č.1)

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

4. Různé
4.1. Návrh záměru provést změnu územního plánu č.4
Rada obce předložila Zastupitelstvu obce ke schválení záměr k zahájení procesu „změna
územního plánu obce Zlatá Koruna č.4“s termínem ukončení příjmu podání případných
žádostí vlastníků pozemků a nemovitostí na správním území obce Zlatá Koruna do
28.2.2014.

Usnesení ZO č.15/2013-3
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr k zahájení procesu „změna územního plánu obce
Zlatá Koruna č.4“s termínem ukončení příjmu podání případných žádostí vlastníků
pozemků a nemovitostí na správním území obce Zlatá Koruna do 28.2.2014.

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

4.2. Seznámení s oznámením o uzavření restaurace Na Kovárně přes zimu
Rada obce předložila k projednání zastupitelstvu obce další postup při nakládání s
obecním nebytovým prostorem Rájov č.p.59.
Zastupitelstvo obce se shodlo na tom ,aby se rada obce pokusila učinit kroky k tomu,aby
se podařilo zajistit celoroční provoz nájemcem v Rájově v restauraci Na Kovárně.

4.3. Úprava vnitřní směrnice č.5 – rozpočet obce
Starosta předložil Zastupitelstvu obce ke schválení novou vnitřní směrnici č.5 rozpočet
obce.

Usnesení ZO č.15/2013-4
Zastupitelstvo obce schvaluje novou vnitřní směrnici č.5 – rozpočet obce (viz.Příloha č.2)

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, 1 se zdržel.

2

Zápis č.15 ZO ze dne 25.9.2013

3-3

5. Diskuse a závěr
Diskuse
Jan Bouček -podal informace o kulturních akcích v klášteře v současné době
Mgr.Jindřich Špinar – dotaz k přípravám prodloužení vodovodního řadu u rybníčka u
kláštera
Jan Bouček – dotaz ke kolaudaci účelové komunikaci hřbitov – Rájov a k budoucímu
veřejnému osvětlení u této komunikace
Eva Jakešová – poděkování za organizaci výletu dne 21.9.2013

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast na dnešním jednání a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno ve 19.30 hod

………………………
František Daněk
člen ZO

Ověřovatelé zápisu:

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

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

