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KRAUS-KONCERT pořádá

V NEDĚLI 21.PROSINCE 2014 OD 19.00 HODIN
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ – J.J. RYBA
/ Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně /
Chrámový pěvecký sbor Velešín, Filharmonický orchestr České Budějovice
Vstupné 100,-Kč,děti do 15 let zdarma
PŘEDÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
(po koncertu si bude moci každý zapálit světýlko domů –
nezapomeňte si přinést lampičky)
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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
17.PROSINCE 2014

•
•
•

Zastupitelstvo obce schválilo :
zprávu o práci rady obce za poslední období
cenu vodného a stočného pro rok 2015 :
Vodné 34,90,-Kč/m3 bez DPH
Stočné 27,20,-Kč/m3 bez DPH
kompenzaci z obecního rozpočtu pro domácnosti ve výši 10,00,- Kč/ m3 bez DPH na stočném
(stočné pro domácnosti bude tedy v roce 2015 v ceně 17,20,-Kč bez DPH)
zřízení vodohospodářského fondu a vložením 720.000,-Kč z rozpočtu obce v roce 2015,které budou použity pouze pro obnovu a investice do vodohospodářského majetku obce.
rozpočet obce na rok 2015 (viz.str.3)
prodloužení platnosti Programu obnovy venkova,který byl schválen 28.12.1998 do roku 2016
pověření k rozpočtové změně pro radu obce v období od 17.12. do 31.12.2014

•

Zastupitelstvo obce neschválilo :
záměr prodeje části pozemku KN č.504/3 v k.ú.Plešovice o výměře 2m2

•
•
•
•

Následující zasedání zastupitelstva obce je 25.února 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na radnici
ve Zlaté Koruně.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odvoz domovního odpadu (popelnice) je zajištěn po dobu svátků bez změny (tzn. středa 24.12,31.12.2014)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROVOZOVÁNÍ VODOVODU A KANALIZACE
Od 1.9.2013 si naše obec provozuje společně s kanalizací i svůj vodovod.Vstupovali jsme do provozu s velkou
opatrností a s vědomím velké odpovědnosti.Čekalo nás úplně něco nového a neznámého.Po prvním roce můžeme
neskromně prohlásit,zvládli jsme to.Úspěšně jsme překonali první poruchy,naštěstí zatím pouze drobné.Zejména
díky mírnému zimnímu období.Na provozu se podílejí všichni zaměstnanci obecního úřadu.Ať to v samotném
provozu ,tak i v povinné administraci,která je dána právními předpisy,kterých je opravdu mnoho.Při porovnání
nákladů a příjmů z vodného a stočného se nám ukázalo,že naše cenotvorba je postavena dobře a že dokážeme
generovat i část prostředků,které jsou nezbytné pro další obnovu vodohospodářského zařízení.(za období
od.1.9.2013 do 31.8.2014 to bylo 242.306,-Kč)Tím však nadšení končí.Potřeba na obnovu vodovodních a kanalizačních řadů,čistíren odpadních vod,zdrojů pitné vody a dalšího je nekonečná.I nadále se budeme snažit prioritně
získávat prostředky na obnovu vodohospodářského majetku v různých dotačních programech,což je cesta
s nejasným výsledkem,která je navíc doprovázena složitým dotačním systémem.Je to však cesta jediná reálná,jak
dostatečně rychle zajistit potřebné prostředky.Každá dotace má povinný podíl žadatele a je docela jisté ,že výhledově dotační financování bude omezováno.Z tohoto důvodu se zastupitelstvo obce odpovědně rozhodlo,že významnou část prostředků bude podle svých možností každoročně vkládat z rozpočtu obce do vodohospodářského
fondu z kterého bude možné čerpat prostředky pouze pro obnovu a investice do vodohospodářského majetku
obce.Pro rok 2015 je to částka 720.000,-Kč.Cílem tohoto postupu je udržet toto životně důležité zařízení v dobré
kondici a zajistit bezproblémovou dodávku kvalitní pitné vody a likvidaci odpadních vod i pro čas budoucí.
Průměrná cena vodného a stočného v roce 2014 v ČR je 62,90,-Kč bez DPH.V naší obci je tato cena pro domácnosti 44,50,-Kč bez DPH.V roce 2015 to bude 52,10,-Kč bez DPH.(vodné 34,90,-Kč/m3 bez DPH + stočné
pro domácnosti napojené na kanalizační řad,který je ukončen čistírnou odpadních vod 17,20,-Kč/m3 bez DPH).
Získané prostředky na vodohospodářskou infrastrukturu z dotačního financování (Operační program životního
prostředí )za minulé volební období:
„Kanalizace,ČOV a vodovod v obci Zlatá Koruna“ (rok 2011- 2014) 13.802.516,-Kč
„Vrt pitné vody ZK-2“ (rok 2013) 145.945,-Kč
POUZE ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP NÁM ZAJISTÍ KVALITNÍ PITNOU VODU A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ
VODY I PRO DALŠÍ NAŠE GENERACE.
Děkujeme za spolupráci.
OBEC ZLATÁ KORUNA VÁŠ PROVOZOVATEL
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ROZPOČET OBCE NA ROK 2015

Sbor dobrovolných hasičů RÁJOV

TERMÍN PRO MASOPUST 2015 ! ! !

pořádá v kulturním domě ve Zlaté Koruně
HASIČSKÝ PLES
sobota 31.ledna 2015 od 19.00 do 3.00 hodin

MASOPUST V RÁJOVĚ

hraje dechová kapela CK- Quintet a folkrocková
kapela Pěšáci
vstup 125,- Kč
Autobusová doprava zajištěna tam i zpět dle jízdního řádu umístěného na zadní straně vstupenky.
Bližší informace a předprodej vstupenek na telefonních číslech
774 860 460 a 736 716 164

Dne 7.2.2015 se bude konat již tradiční masopustní
rej v Rájově, pořádaný místním sborem dobrovolných hasičů. Sraz masek je v Restauraci na Kovárně
ve 12.00 od. Začátek masopustního průvodu je ve
13.00 hod. Masopustní veselí bude provázet dechová
hudba stejně jako večerní zábavu. Pojďte s námi
ochutnat místní kulinářské dobroty a kořaličku.
Přijďte nás podpořit v maskách i bez nich, všichni
budou srdečně vítáni.
Za SDH Rájov Radek Moučka
MASOPUST VE ZLATÉ KORUNĚ
se bude konat v sobotu 14.února 2015
/Start ve Zlaté Koruně od 9.00 hodin
od hostince „Na Letné“/
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SK ZLATÁ KORUNA POŘÁDÁ

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

internetové stránky : http://www.zlatakoruna.cz/
Na těchto stránkách je umístněn i tento zpravodaj.

VÁNOČNÍ TANCOVAČKU
S KAPELOU „ŠŤASTNÁ NÁHODA“
HOSTINEC NA LETNÉ
ČTVRTEK 25.12.2014 OD 20.00 HODIN
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK TEL.604 280 269

SETKÁNÍ SOUČASNÝCH A BÝVALÝCH
ZLATOKORUNSKÝCH FOTBALISTŮ
Setkání současných a bývalých fotbalistů a činovníků
místního fotbalového klubu se letos koná

v sobotu 27.12.2014 ,
sraz do 12:30 hodiny na hřišti.
Hraje se venku za každého počasí, občerstvení zajištěno, posezení domluveno v restauraci U Klášterní sýpky
(na hřišti). Bude sehráno tradiční fotbalové utkání, kdy
staré legendy, nadějní mládežníci a aktivní fanoušci
vyzvou k přátelskému klání s místní soutěžní jedenáctkou.
Za SK Fotbal – ing.Petr Gallistl

Ve Zlaté Koruně vzniká nová sportovní tradice
V sobotu 13.12. se v místním DKS uskutečnil
první ročník turnaje v sálové kopané Gasped Koruna open. Naskytla se tak další příležitost pro
setkání
povětšinou
místních
sportovců
v předvánočním čase. Prvního ročníku se zúčastnilo šest týmů složených napříč generacemi i fotbalovými zkušenostmi. V příjemné a pohodové atmosféře proběhl celý sobotní den, který nabídl
mnoho krásných sportovních momentů. Po suverénním výkonu si premiérové vítězství připsalo
hostující mužstvo Kájova, které zvítězilo ve všech
pěti zápasech. Druhé místo obsadil místní tým
KKKG „B“ a na bronzové příčce skončilo mužstvo Rychnova nad Malší. Nejbojovnějším hráčem
byl direktoriátem turnaje zvolen zlatokorunský
Ivan Kneisl. Na závěr bych velmi rád poděkoval
všem účastníkům, kteří snad i v příštích ročnících
pomohou budovat tuto hezkou předvánoční sportovní tradici. Dále pak děkuji sponzorům, firmě
Gasped a pivovaru Eggenberg, kteří poskytli pěkné a hodnotné ceny. A nesmím zapomenout také
na manžele Krausovy, jež zajišťovali občerstvení
k velké spokojenosti všech zúčastněných.
Tak tedy sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám na úplný
závěr popřál krásné prožití vánočních svátků,
mnoho rodinné pohody v poklidných svátečních
dnech a do nového roku co nejvíce zdraví, štěstí,
lásky a životní spokojenosti.
S přáním všeho dobrého Jaroslav Král

