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Zápis č. 19
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 25.06.2014
Přítomno : 13 členů ZO
Omluveno : 2 členové ZO (Ing.Radek Pomije,Radek Moučka)

Program :
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce a finančního výboru
2.1. Zpráva o práci rady obce
2.2. Zpráva o práci finančního výboru
3. Žádosti o změnu územního plánu Obce Zlatá Koruna
4. Informace o rozpočtové změně č.3/2014
5. Majetkoprávní záležitosti
5.1. Záměr darování a přijmutí daru Obec – Jihočeský kraj
6. Různé
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 13 hlasy ,nikdo proti,nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu :pan Antonín Haniš a pan Mgr.Jaroslav Král

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Návrhová komise:
předseda pan František Daněk, členka Jaroslava Dudová, členka paní Alena Perníková

– návrhová komise byla schválena 13 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 23.04.2014

– schváleno 13hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2. Zpráva o práci rady obce a finančního výboru
2.1. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 23.04.2014 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.19/2014-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od
23.04.2014 do dnešního jednání ZO .

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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2.1. Zpráva o práci finančního výboru
Předseda finančního výboru podal informaci o práci finančního výboru za poslední období

Usnesení ZO č.19/2014-2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci finančního výboru
za poslední období.

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

3. Žádosti o změnu územního plánu Obce Zlatá Koruna
Zastupitelstvo obce projednalo podané žádosti o změnu územního plánu obec Zlatá
Koruna č.4
1. Pavelec s.r.o.,Vyšší Brod – pozemky KN č.19/9,KN č.19/31 a KN č.32 v k.ú.Zlatá
Koruna ze současného využití sady,zahrady na sportovní vybavenost,tábořiště.
2. Hubert Müller,Hrdějovice – pozemek KN č.846 v k.ú.Rájov ze současného využití
louky,pastviny na stavbu dřevostavba.
3. Dušan Perina,Zlatá Koruna – pozemek KN č.164/5 v k.ú.Zlatá Koruna ze
současného využití sady,zahrady na stavbu rodinného domu.
4. Jan Vácha,Zlatá Koruna – část pozemku KN č.138/3 v k.ú.Zlatá Koruna ze
současného využití orná půda na všeobecně obytné území.
5. Obec Zlatá Koruna – část pozemku KN č.169/6 v k.ú.Zlatá Koruna ze současného
využití louky,pastviny na všeobecné obytné území.

Usnesení ZO č.19/2014-3
Zastupitelstvo schvaluje předloženou žádost Pavelec s.r.o.,Vyšší Brod – pozemky KN
č.19/9,KN č.19/31 a KN č.32 v k.ú.Zlatá Koruna ze současného využití sady,zahrady na
sportovní vybavenost,tábořiště zařadit do procesu schvalování změny územního plánu obce
Zlatá Koruna č.4.

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

Usnesení ZO č.19/2014-4
Zastupitelstvo schvaluje předloženou žádost Hubert Müller,Hrdějovice – pozemek KN č.846
v k.ú.Rájov ze současného využití louky,pastviny na stavbu dřevostavba zařadit do procesu
schvalování změny územního plánu obce Zlatá Koruna č.4.

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, 1 se zdržel.

Usnesení ZO č.19/2014-5
Zastupitelstvo schvaluje předloženou žádost Dušan Perina,Zlatá Koruna – pozemek KN
č.164/5 v k.ú.Zlatá Koruna ze současného využití sady,zahrady na stavbu rodinného domu
zařadit do procesu schvalování změny územního plánu obce Zlatá Koruna č.4.

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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Usnesení ZO č.19/2014-6
Zastupitelstvo schvaluje předloženou žádost Jan Vácha,Zlatá Koruna – část pozemku KN
č.138/3 v k.ú.Zlatá Koruna ze současného využití orná půda na všeobecně obytné území
zařadit do procesu schvalování změny územního plánu obce Zlatá Koruna č.4.

– schváleno 9 hlasy, 2 proti, 2 se zdrželi.

Usnesení ZO č.19/2014-7
Zastupitelstvo schvaluje předloženou žádost Obec Zlatá Koruna – část pozemku KN č.169/6
v k.ú.Zlatá Koruna ze současného využití louky,pastviny na všeobecné obytné území. zařadit
do procesu schvalování změny územního plánu obce Zlatá Koruna č.4.

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

4. Informace o rozpočtové změně č.3/2014
Starosta obce informoval ZO o rozpočtové změně č.3/2014.

Usnesení ZO č.19/2014-8
Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedení rozpočtové změny č.3/2014.

– schváleno 13hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

5. Majetkoprávní záležitosti
5.1. Záměr darování a přijmutí daru Obec – Jihočeský kraj
Zastupitelstvo obce projednalo návrh schválení záměru darovat a přijmout dar.
Diskuse :nenaplněna

Usnesení ZO č.19/2014-9
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr darovat a přijmout dar na základě žádosti Jihočeského

kraje o majetkové vyrovnání týkající se některých staveb a pozemků Jihočeského kraje.
Darovat
• Část pozemkové parcely KN č.239/4 v k.ú.Plešovice
(nově vzniklá parcela KN č.239/8 v k.ú.Plešovice o výměře 7m2)
• Část pozemkové parcely KN č.598/1 v k.ú.Rájov
(nově vzniklá parcela KN č.598/8 v k.ú.Rájov o výměře 19m2)
• Část pozemkové parcely KN č.792 v k.ú.Rájov
(nově vzniklá parcela KN č.792/2 v k.ú.Rájov o výměře 68m2)
• Pozemkovou parcelu KN č.26/2 v k.ú.Zlatá Koruna o výměře 41m2
• Část pozemkové parcely KN č.257/3 v k.ú.Zlatá Koruna
(nově vzniklá parcela KN č.257/4 v k.ú.Rájov o výměře 30m2)
• Pozemkovou parcelu KN č.270/6 v k.ú.Zlatá Koruna o výměře 151m2
• Pozemkovou parcelu KN č.1534/7 v k.ú.Srnín o výměře 104m2
Jihočeskému kraji ,IČ 70890650
a
Přijmout dar
stavbu bývalé silnice II/159 v délce 810 m a stavby bývalého připojení silnice III/1596 a
silnice II/159 v délce 65 m postavené na pozemcích nebo částech pozemků evidovaných
v katastru
nemovitostí
jako
pozemková
parcela
katastru
nemovitostí
číslo
922,917,950,544/4 v k.ú.Rájov včetně všech jejích součástí a příslušenství a včetně
pozemků :
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• Pozemková parcela KN č.922 v k.ú.Rájov o výměře 1725m2
• Pozemková parcela KN č.923/2 v k.ú.Rájov o výměře 170m2
• Pozemková parcela KN č.923/3 v k.ú.Rájov o výměře 40m2
• Pozemková parcela KN č.544/8 v k.ú.Rájov o výměře 589m2
• Pozemková parcela KN č.544/9 v k.ú.Rájov o výměře 42m2
• Pozemková parcela KN č.14/27 v k.ú.Rájov o výměře 3979m2
od Jihočeského kraje , IČ 70890650

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

6. Různé
6.1. Dům kultury a sportu
Starosta informoval o dalším postupu rady obce o zveřejněném záměru pronajmout část
Domu kultury a sportu ve Zlaté Koruně a o průběhu pořízení PD skutečného stavu tohoto
objektu a příprav pro další postup rekonstrukce.

7. Diskuse a závěr
Diskuse
PhDr.Pavel Král – tlumočil stížnost paní Mlčákové z horní části Zlaté Koruny na zápach
z ČOV Letná
Jan Bouček – dotaz k probíhající stavební činnosti na domu Rájov č.p.12,dále dotaz ke
stodole pod klášterem Zlatá Koruna č.p.153

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast a jednání ukončil.
Jednání bylo ukončeno ve 20.30 hod

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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

