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Zápis č. 17
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 26.02.2014
Přítomno : 11 členů ZO
Omluveno : 4 členové ZO (Mgr.Svatava Kopečková,ing.Radek Pomije,
Václav Kamlach,Mgr.Jindřich Špinar)

Program :
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce
3. Informace o rozpočtové změně č.11/2013 a č.1/2014
4. Majetkoprávní záležitosti
4.1. Záměr prodeje části pozemku KN č.19/18 k.ú.Zlatá Koruna pro
stavbu trafostanice E-on
5. Různé
5.1. Příprava postupu ukončení nájmu DKT současným nájemcem
5.2. Směrnice o schvalování účetní závěrky Obce Zlatá Koruna
6. Diskuse a závěr

1.Zahájení – volba návrhové komise
Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.00 starosta obce, dále konstatoval,že je
přítomna nadpoloviční většina členů ZO,takže je jednání usnášení schopné.Dále proběhlo
schválení programu jednání.

- 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 František Daněk, 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 18.12.2013

– schváleno 11hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 18.12.2013 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.17/2014-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od
18.12.2013 do dnešního jednání ZO .
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– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

3. Informace o rozpočtové změně č.11/2013 a
č.1/2014
Starosta obce informoval ZO o rozpočtové změně č.11/2013 a č.1/2014.

Usnesení ZO č.17/2014-2
Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedení rozpočtových změn č.11/2013 a č.1/2014.

– schváleno 11hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

4. Majetkoprávní záležitosti
4.1. Záměr prodeje části pozemku KN č.19/18 k.ú.Zlatá Koruna pro stavbu
trafostanice E-on
Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje části pozemku KN č.19/18 v k.ú.Zlatá
Koruna pro stavbu elektrické kioskové trafostanice o předpokládané výměře 17m2.

Usnesení ZO č.17/2014-3
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku KN č.19/18 v k.ú.Zlatá
Koruna pro stavbu elektrické kioskové trafostanice o předpokládané výměře 17m2.

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

5. Různé
5.1. Příprava postupu ukončení nájmu DKT současným nájemcem
Zastupitelstvo obce bylo informováno o vyjádření současného nájemce Domu kultury a
sportu ,Zlatá Koruna č.p.55 ve věci ukončení nájemního vztahu k 30.9.2014.Starosta
vyzval zastupitele k diskusi na téma jak se dále obec zachová při správě tohoto
majetku.Přednesl rovněž návrh na provozním rozdělení tohoto objektu na restauraci vč.
ubytování a ostatní část,kde u restaurace vč.ubytování hledat vhodného nájemce a u
ostatní části by byl provoz zajištěn obcí.Zároveň pokračovat v zahájené rekonstrukci
tohoto objektu a prioritně řešit střechu,zateplení zbývající části vč.výměny oken a dveří.

5.2. Směrnice o schvalování účetní závěrky Obce Zlatá Koruna
Zastupitelstvo obce projednalo návrh směrnice č.14 o Schvalování účetní závěrky Obce
Zlatá Koruna.
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Usnesení ZO č.17/2014-4
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č.14 o Schvalování účetní závěrky Obce Zlatá
Koruna.

– schváleno 11hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

6. Diskuse a závěr
Diskuse
Alena Perníková – dotaz ve věci provozu restaurace Na Kovárně v Rájově

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast a jednání ukončil.
Jednání bylo ukončeno ve 19.26 hod

………………………
Radek Moučka
místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

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

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

