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Zápis č. 18
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 23.04.2014
Přítomno : 12 členů ZO
Omluveno : 3 členové ZO (Mgr.Svatava Kopečková,Radek Moučka,
Jaroslava Dudová)

Program :
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce
3. Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2013
4. Informace o rozpočtové změně č.2/2014
5. Majetkoprávní záležitosti
5.1. Prodej části pozemku KN č.19/18 k.ú.Zlatá Koruna pro
stavbu trafostanice E-on
6. Různé
6.1. Dům kultury a sportu
7. 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.Dále proběhlo
schválení programu jednání.

- program byl schválen 12 hlasy ,nikdo proti,nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu :pan Antonín Haniš a pan Mgr.Jaroslav Král

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, 1 se zdržel.
Návrhová komise:
předseda pan František Daněk, člen Václav Kamlach, 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 26.02.2014

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

2. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 26.02.2014 do dnešního jednání ZO.
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Usnesení ZO č.18/2014-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od
26.02.2014 do dnešního jednání ZO .

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

3. Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání
hospodaření za rok 2013
Zastupitelstvo obce projednalo návrh celoročního hospodaření obce Zlatá Koruna za rok
2013 včetně všech povinných příloh.

Usnesení ZO č.18/2014-2
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření za rok 2013 bez výhrad. Zároveň
byla schválena zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2013 a účetní závěrka za rok
2013. Nedílnou součást tvoří tyto výkazy – Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha, Příloha k účetní
závěrce – vše sestavené k 31. 12 2013. (viz.příloha č.1)

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

4. Informace o rozpočtové změně č.2/2014
Starosta obce informoval ZO o rozpočtové změně č.2/2014.
Diskuse :nenaplněna

Usnesení ZO č.18/2014-3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedení rozpočtové změny č.2/2014.

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

5. Majetkoprávní záležitosti
5.1. Prodej části pozemku KN č.19/18 k.ú.Zlatá Koruna pro stavbu trafostanice E-on
Zastupitelstvo obce projednalo prodej části pozemku KN č.19/18 v k.ú.Zlatá Koruna pro
stavbu elektrické kioskové trafostanice o předpokládané výměře 17m2.

Usnesení ZO č.18/2014-4
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nově vzniklé parcely KN č.19/38 o výměře
17m2,která je oddělena z pozemkové parcely KN č.19/18 v k.ú.Zlatá Koruna pro stavbu
elektrické kioskové trafostanice o výměře za cenu,dle znaleckého posudku č.16784/2014 za cenu 9.350,-Kč a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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6. Různé
6.1. Dům kultury a sportu
Zastupitelstvo obce projednalo další postup ve věci budoucího využití DKS a seznámilo se
s výsledkem ankety uveřejněné ve zlatokorunském zpravodaji.

Usnesení ZO č.18/2014-5
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání PD skutečného stavu vč. zhodnocení technického
stavu jednotlivých konstrukcí objektu na základě předložené nabídky Ing.Ladislava Slámy
s cenou 60.000,-Kč bez DPH

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

7. Diskuse a závěr
Diskuse
Starosta – žádost redakční radě o zpracování zlatokorunského zpravodaje do 30.4.2014
- konečné uzavření možnosti podání žádostí na provedení změny územního
plánu obce Zlatá Koruna do 18.6.2014.
Dagmar Maňásková – dotaz k termínu realizace akce „Revitalizace trati Volary – Č.B.

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast a jednání ukončil.
Jednání bylo ukončeno ve 20.00 hod

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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

