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Zápis č.24
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 25. 7.2006
Přítomno :
Omluveno :
Nepřítomen :

12 členů ZO
2 členové ZO
1 člen ZO

Program: 1. Zahájení – volba návrhové komise

2. Zpráva o práci rady obce
3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Souhlas obce s věcným břemenem – inženýrské sítě
pro ČOV Rájov

4. Různé
4.1. Zadání projekčních prací na „Urbanistické studii úprava
4.2.

veřejného prostranství centrálních částí obce Zlatá Koruna
včetně osad Rájov a Plešovice“
Zadání projekčních prací na „Stezku pro pěší a cyklisty Zlatá
Koruna – Rájov“ pro stupeň územního rozhodnutí.
Zadání prací úprava a doplnění kanalizační stoky v Rájově
Posílení rozpočtu obce v položce komunikace
Schválení obdržených dotací
Stanovení počtu členů budoucího zastupitelstva

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5. Diskuse a závěr

Před začátkem jednání předal starosta obce panu Jiřímu Bauerovi u příležitosti jeho
60.narozenin čestné uznání za dlouholetou a vynikající práci pro obec.

1.Zahájení – volba návrhové komise

Jednání zastupitelstva zahájil v 18.15 starosta obce,konstatovala,že je přítomna
nadpoloviční většina členů ZO,takže je jednání usnášení schopné,přečetl navržený
program.

- program byl schválen 12 hlasy ,nikdo proti,
Navrhla ověřovatele zápisu :Mgr.Marta Kučerová a Antonín Haniš.

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti.
Návrhová komise:předseda František Daněk,členky Anna Šustrová a
Helena Kukačková.

– návrhová komise byla schválena 12 hlasy, nikdo proti.
Zapisovatel : Jiří Valvoda
Dále upozornil přítomné,že zápis z minulého jednání ZO je řádně ověřen,nebyly vzneseny
žádné připomínky a zápis je k nahlédnutí na dnešním jednání.
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z veřejného jednání ZO ze dne 4.5.2006

– schváleno 12 hlasy,nikdo proti.
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2. Zpráva o práci rady obce

Starosta podal informace o práci rady obce od 16.2.2006 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.24/2006-1

Zastupitelstvo obce bere předloženou zprávu o práci rady obce od 16.2 2006 do dnešního
jednání ZO na vědomí.

-schváleno 12 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Souhlas obce s věcným břemenem – inženýrské sítě pro ČOV Rájov

Starosta seznámil ZO se smlouvou o zřízení věcného břemene č.410 832 Povodí Vltavy
s.p. a s nutným právním postupem ošetření inženýrských sítí pro ČOV Rájov.

Usnesení ZO č.24/2006-2

ZO souhlasí s tím,že bude oprávněnou stranou ze smlouvy věcného břemene týkající se
uloženého vodovodu,kanalizace a komunikace na pozemcích 556/1 vlastník ŘSD ČR a
594/1 vlastník Povodí Vltavy s.p. v k.ú.Rájov dle GP 170-118/2005 a pověřuje starostu
obce uzavřít předmětné smlouvy.

-schváleno 12 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

4.
4.1.

Různé
Zadání projekčních prací na „Urbanistické studii úprava veřejného
prostranství centrálních částí obce Zlatá Koruna včetně osad Rájov
a Plešovice“

Zastupitele obce se seznámili s výběrem dodavatele projekčních prací na „Urbanistické
studii úprava veřejného prostranství centrálních částí obce Zlatá Koruna včetně osad
Rájov a Plešovice“

Usnesení ZO č.24/2006-3

ZO schvaluje zadání projekčních prací na „Urbanistické studii úprava veřejného
prostranství centrálních částí obce Zlatá Koruna včetně osad Rájov a Plešovice“
Architektonickému ateliéru Štěpán České Budějovice s cenou 101.150,-Kč vč.DPH a
pověřuje starostu uzavřít předmětnou smlouvu o dílo.

- schváleno 12 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

4.2.

Zadání projekčních prací na „Stezku pro pěší a cyklisty Zlatá
Koruna – Rájov“ pro stupeň územního rozhodnutí.

Zastupitele obce se seznámili s výběrem dodavatele projekčních prací na „Stezku pro
pěší a cyklisty Zlatá Koruna – Rájov“ pro stupeň územního rozhodnutí

Usnesení ZO č.24/2006-4

ZO schvaluje zadání projekčních prací na „Stezku pro pěší a cyklisty Zlatá Koruna –
Rájov“ pro stupeň územního rozhodnutí Architektonickému ateliéru Štěpán České
Budějovice s cenou 47.060,-Kč vč.DPH a pověřuje starostu obce uzavřít předmětnou
smlouvu o dílo.

- schváleno 12 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
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4.3.

Zadání prací úprava a doplnění kanalizační stoky v Rájově

Zastupitele obce se seznámili s výběrem dodavatele na úpravu a doplnění kanalizační
stoky v Rájově

Usnesení ZO č.24/2006-5

ZO schvaluje zadat práce úprava a doplnění kanalizační stoky v Rájově dle předložené
nabídky firmě INSTPA, Dolní Třebonín s celkovou cenou 299 808,-vč.DPH a pověřuje
starostu obce uzavřít předmětnou smlouvu.

- schváleno 12 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
4.4.Posílení rozpočtu obce v položce komunikace

ZO se seznámilo s možnými pracemi,které by bylo třeba provést ještě v tomto roce na
místních komunikacích.Vzhledem k již vyčerpaným prostředkům,určeným pro MK
v rozpočtu, je potřebné provést navýšení financí .(Oprava části MK u kláštera,MK ke
hřbitovu,oprava části MK na „Cihelnu“,zimní údržba)

Usnesení ZO č.24/2006-6

ZO souhlasí s navýšením rozpočtu obce o 300.tis Kč v položce určené pro opravy a
údržbu místních komunikací.

- schváleno 12 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

4.4.

Schválení obdržených dotací

Starosta seznámil zastupitelstvo obce s úspěšnými žádostmi o dotaci :
střecha č.p.5 II.etapa 400 tis Ministerstvo kultury ČR
MK u hřbitova
100 tis KÚ JČ kraj POV 2006
Varovný a informační systém 370 tis Ministerstvo zemědělství ČR LEADER ČR
Internetizace knihovny v Plešovicích(PC sestava+připojení k internetu 3roky) Ministerstvo
informatiky ČR.

Usnesení ZO č.24/2006-7

ZO schvaluje obdržené dotace a bere na vědomí jejich podmínky

- schváleno 12 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

4.5.

Stanovení počtu členů budoucího zastupitelstva

Zastupitelstvo obce se zabývalo určením počtu členů budoucího zastupitelstva dle § 67
zákona č.128/2000 Sb.

Usnesení ZO č.24/2006-8

ZO rozhodlo ,že příští ZO bude patnáctičlenné

- schváleno 12 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
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5. Diskuse a závěr
Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast.
Jednání bylo ukončeno ve 19:50 hod.

………………………
František Daněk
radní

Ověřovatelé zápisu:

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

…………………………..
Mgr.Marta Kučerová
…………………………..
Antonín Haniš
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