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ANKETA „BUDOUCNOST DOMU KULTURY A SPORTU VE ZLATÉ KORUNĚ“

Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje
je 25. dubna 2014 !
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Zastupitelstvo obce
Změna územního plánu

Dům kultury a sportu (dříve DKT „Dům kultury a tělovýchovy“) byl vybudován v letech 1970 –
1973. Stavba je složena ze dvou spojených traktů ve tvaru T. Hlavní trakt tvoří tělocvična, která je
rovněž užívána jako sál pro nejrůznější kulturní akce. Na sál navazuje dřevěné pódium s oponou
jako jeviště. Celý hlavní trakt je podsklepen (šatny, sprchy, WC a ostatní v současné době nevyužívané prostory). Vedlejší trakt kolmo navazující na hlavní trakt z jižní strany směrem k fotbalovému
hřišti je třípodlažní. V suterénu jsou opět šatny, sprchy a WC pro sportovce přístupné z budovy i
přímo z fotbalového hřiště venkovním schodištěm. V přízemí tohoto traktu je hlavní vstup
s venkovním schodištěm, dále 4 samostatné pokoje, restaurace s kuchyní a sociálním zařízením. V
1. patře je byt správce a 8 ubytovacích pokojů se společným sociálním zařízením a sprchami.
Objekt je od roku 1995 pronajat firmě Jehlan spol. s r.o. a v letošním roce se předpokládá ukončení tohoto pronájmu.
V roce 2010 započala celková rekonstrukce tohoto objektu. Celý objekt byl plynofikován a
hlavní trakt byl zateplen včetně výměny oken a dveří. Byla opravena podlaha a kompletně zrekonstruováno osvětlení sálu.
Pro současné zachování účelu pro sportovní a kulturní využití by bylo potřebné v rekonstrukci
pokračovat. Jedná se zejména o rekonstrukci střechy celého objektu a zateplení vedlejšího traktu.
Postup rekonstrukce a s ní spojenou finanční náročnost, včetně možností zajištění financování a
rozsah provozních nákladů by mohla ukázat studie, kterou bychom s Vaší pomocí rádi připravili.
Naše obec je nyní tedy postavena před rozhodnutí, jak dále nakládat s tímto významným obecním
majetkem. Pro tento účel by rádo zastupitelstvo obce znalo Váš názor, který bude sloužit jako jeden
z podkladů pro rozhodování o dalším osudu našeho Domu kultury a sportu.
S úctou Váš starosta Milan Štindl
………………………………….……..zde odstřihnout…………….…………….……………….
Anketní otázky:
Dům kultury a sportu je pro veřejný společenský život v obci pro vás:
a) nenahraditelný
b) důležitý
c) nevýznamný

Parkování ve Zlaté Koruně
Při případné přípravě rekonstrukce uvažovat o doplnění využití, které v obci chybí (v současné
(nabídka brigády)
době se jedná o nevyužívané prostory suterénu a případně i o ostatní prostory – změna stávajících nebo doplnění využití - např. prostor pro zájmové skupiny (klubovna) ,zkušebna muziStrana 3
kantů,posilovna,společenská místnost, restaurace, bowling , sauna , apod.)
…………………………………………………………………………………………………
Masopust 2014
…………………………………………………………………………………………………
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Informační servis

…………………………………………………………………………………………………
Ostatní podněty a připomínky:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Vaše odpovědi na anketní otázky,ostatní podněty a připomínky nemusíte podepisovat a můžete je
předat na obecní úřad nebo využít poštovních schránek obce,které jsou umístěné na informačních a úředních tabulích v obci nebo zaslat elektronicky na adresu ou@zlatakoruna.cz
Děkujeme.
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Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
dne 26. února 2014
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
-

zprávu o práci rady obce za uplynulé období.
informaci o rozpočtové změně č.11/2013 a č.1/2014.
záměr prodeje části pozemku KN č.19/18 v k.ú.Zlatá Koruna pro stavbu elektrické kioskové trafostanice o předpokládané výměře 17m2.
novou směrnici č. 14 o Schvalování účetní závěrky Obce Zlatá Koruna.

Zastupitelstvo obce bylo informováno o termínu ukončení nájmu Domu kultury a sportu ze strany nájemce k 30. 9. 2014
Následující zasedání zastupitelstva je plánované na 23. dubna 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na radnici ve Zlaté
Koruně.
Vážení spoluobčané !
S průběhem jednání zastupitelstva obce se můžete vždy seznámit přímo, neboť jednání jsou veřejně přístupná, nebo následně
v zápise z jednání zastupitelstva i rady obce, které je Vám plně k dispozici na Obecním úřadě. Rovněž přijatá usnesení Zastupitelstva i Rady obce naleznete na oficiálních webových stránkách obce www.zlatakoruna.cz Vzhledem k tomu, že zlatokorunský zpravodaj má omezený prostor pro informace, jsou projednávané body zastupitelstvem popsány jen heslovitě. V případě nejasností a v případě, že se chcete dozvědět pravý stav věcí, obracejte se přímo na starostu obce nebo na zastupitele
obce, kteří Vám ochotně problematiku dané věci osvětlí a vyslechnou Váš názor, který je vždy cennou informací pro další
práci v obci.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST PODAT ŽÁDOST O ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU
Upozorňujeme všechny případné zájemce o změnu územního plánu, že mají poslední možnost podat své žádosti do konce
března 2014.
Záměr (uveřejněn již 1. 10. 2013) Obec Zlatá Koruna provést „Změnu územního plánu obce Zlatá Koruna č. 4“ na správním území obce Zlatá Koruna

náklady na pořízení změny územního plánu obce ponesou žadatelé dle plošné výměry projednávaných částí
území

zájemci z řad vlastníků nemovitostí mohou žádosti o provedení změny územního plánu obce Zlatá Koruna
podávat do 28. 2. 2014 (termín prodlužen do 31.3.2014) na podatelně obecního úřadu ve Zlaté Koruně

k žádosti je nutné doložit vlastnické právo k předmětné nemovitosti, jasně specifikovat požadavek a uvést kontaktní spojení
Bližší informace u starosty obce.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZÓNA PARKOVÁNÍ V DOLNÍ ČÁSTI ZLATÉ KORUNY A NABÍDKA LETNÍ BRIGÁDY
Letní sezóna se blíží a s ní zvýšený počet návštěvníků naší obce.Abychom předcházeli problémům s parkováním v dolní části
Zlaté Koruny je od loňského roku stanovena dopravním značením zóna zákaz parkování.Parkování je umožněno obyvatelům a majitelům nemovitostí v této zóně pouze za předpokladu,že mají viditelně umístněnou povolenku za předním
sklem.Její platnost je 1 rok a je vystavena na základě žádosti a po zaplacení místního poplatku za užívání veřejného prostranství pro parkování.Upozorňujeme,že v letní sezóně bude probíhat častější kontrola dodržování zákazu parkování ze strany
policie ČR a proto žádáme,pokud využíváte parkování na veřejném prostranství v této zóně ,aby jste si povolení zkontrolovali,případně požádali o nové.Ze strany obce se nejedná o žádnou snahu získávat peníze za povolenky,ale pomoci regulovat
parkování tak,aby nepůsobilo problémy ,ať už Vám bydlícím v této části obce,tak i ostatním.Pro návštěvníky obce jsou určeny vyznačené parkovací plochy,které mají dostatečnou kapacitu.

V této souvislosti žádáme případné zájemci o letní brigádu na placených odstavných plochách obce,aby se přihlásili na obecním úřadě ve Zlaté Koruně,případně přímo u starosty obce u kterého se rovněž dozvíte ostatní
podrobnosti.Termín brigády je červen – září.Zájem nahlaste nejpozději do konce května.
M.Š.
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MASOPUST 8.února 2014 - RÁJOV

MASOPUST aneb MDŽ 8.března 2014 – ZLATÁ KORUNA

Ostatní fotografie na www.zlatakoruna.cz
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INFORMACE PRO ZLATOKORUNSKÝ ZAHRÁDKÁŘE

Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

internetové stránky : http://www.zlatakoruna.cz/

U paní Štindlové (horní část Zlaté Koruny – za kolejemi) máte možnost
ZDARMA odběru koňského hnoje nebo odběr pouze koňského trusu
z výběhu.Podmínkou je vlastní odvoz.
(Bližší informace na tel.721 380 446)

Na těchto stránkách je umístněn i tento zpravodaj.

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST
květen – září 2014, ve Zlaté Koruně
Pro restauraci s kavárnou a letní terasou
přijmeme na dohodu o provedení práce brigádníky,
práce vhodná i pro studenty od 15ti let
• pomocnou sílu do kuchyně - příprava salátů a obloh aj.,
• brigádníky na mytí nádobí,
• obsluhu číšník – servírka,
• prodavače – prodavačku, pro občasnou výpomoc v prodejně potravin
Doprava do Českého Krumlova a obcí v blízkém okolí v pozdních večerních hodinách zajištěna. Bližší informace zájemci
obdrží na tel.: 777654457, vyřizuje Sklenár.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 26. dubna 2014
Časový harmonogram
Plešovice - náves 8:00-8:30 hod • Plešovice - Zátiší 8:35-8:50 hod
Zlatá Koruna - horní část 9:00-9:30 hod (u kontejnérů) • Zlatá Koruna - dolní část 9:35-10:15 hod (u pošty)
Rájov - náves 10:25-10:45 hod
Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je příležitostí zdarma se zbavit odpadů, které doma překáží. Jedinou Vaší povinností je osobně svůj odpad předat a pomoci s nakládkou specializované firmě. Dopředu navezené hromady
odpadu komplikují a zdržují odvoz. Tento mobilní sběr slouží pouze pro fyzické osoby (domácnosti) nikoliv pro podnikající fyzické a právnické osoby (podnikatele).
Všechna vysloužilá elektrozařízení odevzdávejte bezplatně vždy první sobotu od 10.00 do 11.00 hodin na sběrné místo –
Zlatá Koruna dvůr č.p. 5 (za poštou).
Šetříte tím naše společné finance a životní prostředí!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SBĚR OŠACENÍ, OBUVI A HRAČEK
V pondělí 14.dubna 2014 od 14.30 do 16.30 hodin pořádá MS ČČK sběr použitelného ošacení, obuvi a hraček pro OS
ČČK Český Krumlov. Čisté a nepoškozené věci přineste v této době do přízemí obecního úřadu, kde je od vás převezmeme. Za použitelné darované věci děkujeme.
Za MS ČČK Zdena Doláková

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Srdečně zveme
na připravený ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ BAD FÜSSING v Německu,
který nabízí regeneraci a odpočinek
termín zájezdu – čtvrtek 24.dubna 2014
Odjezd - 6:00 hod, Rájov, Zlatá Koruna, Plešovice
Cena zájezdu – důchodci s trvalým pobytem v naší obci 150,- Kč, ostatní 300,- Kč
Účast na zájezdu je nutné nahlásit na OÚ ve Zlaté Koruně a na pokladně zaplatit předem nejpozději
17. dubna 2014.
Upozorňujeme zájemce, že zájezd není připojištěn proti úrazu! Připojištění lze vyřídit u každé pojišťovny.
Vstup do lázní od 9 do 9,50 Euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přijďte se o velikonocích pobavit a přispět tak na provoz místního fotbalového oddílu!
Sportovní klub SK Zlatá Koruna si Vás dovoluje pozvat na tradiční VELIKONOČNÍ ZÁBAVU, která se koná v místním Domě kultury a sportu na Velikonoční neděli dne 20. 4. od 20:30 hodin.
K tanci a poslechu hraje populární CORSO
Vstupné je 100 Kč
Připravená je hodnotná tombola
Výtěžek z akce jde pouze na sportovní rozvoj ve sportovním klubu Zlatá Koruna fotbal!

