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Zápis č. 2
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 25.02.2015
Přítomno : 12 členů ZO
Omluveno : 3 členové ZO (Mgr.Jaroslav Král,PhDr.Pavel Král Ph.D.,Jiří Valvoda)

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. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Záměr prodeje části pozemku KN č.595/1 k.ú.Plešovice cca.15 m2
3.2. Smlouva o smlouvě budoucí kupní – Miloslav Krejčík
3.2. Záměr prodeje části pozemku KN č.586/2 k.ú.Plešovice cca.60 m2
3.3. Záměr prodeje části pozemku KN č.504/3 k.ú.Plešovice o výměře 2m2
4. Rozhodnutí o pořízení nového územního plánu obce Zlatá Koruna
5. Zhodnocení volných finančních prostředků
6. 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 a doplnění programu jednání.

- program byl schválen 12 hlasy ,nikdo proti,nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu :Ing.Petr Kornatovský a Ing.Radek Pomije

– schváleno 10 hlasy, nikdo proti, 2 se zdrželi.
Návrhová komise:
předseda František Daněk, členka Zuzana Sojková, člen Miroslav Hofman

– návrhová komise byla schválena 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se
nezdržel.
Zapisovatelem : Radek Moučka
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 17.12.2014

– schváleno 12 hlasy, 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 17.12.2014 do dnešního jednání ZO.
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Usnesení ZO č.2/2015-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od
17.12.2014 do 25.02.2015 a bere na vědomí provedené rozpočtové změny .

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

2.2. Zpráva o práci finančního výboru
Předseda finančního výboru podal informace o práci finančního výboru za poslední období

Usnesení ZO č.2/2015-2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci finančního výboru
za poslední období .

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

3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Záměr prodeje části pozemku KN č.595/1 k.ú.Plešovice cca.15 m2
Zastupitelstvo obce projednalo návrh záměru prodeje části pozemku KN č.595/1
v k.ú.Plešovice o výměře 15m2

Usnesení ZO č.2/2015-3
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku KN č.595/1 v k.ú.Plešovice o
výměře 15m2

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel

3.2. Smlouva o smlouvě budoucí kupní – Miloslav Krejčík
Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní s Miloslavem
Krejčíkem,Plešovice č.p.49 na část pozemku KN č.595/1 v k.ú.Plešovice,týkající se
možnosti zprovoznění nové elektrické přípojky pro RD Plešovice č.p.49.

Usnesení ZO č.2/2015-4
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní s Miloslavem
Krejčíkem,Plešovice č.p.49 na část pozemku KN č.595/1 v k.ú.Plešovice,týkající se
možnosti zprovoznění nové elektrické přípojky pro RD Plešovice č.p.49 a pověřuje
starostu obce k podpisu.

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel

3.2. Záměr prodeje části pozemku KN č.586/2 k.ú.Plešovice cca.60 m2
Zastupitelstvo obce projednalo návrh záměru prodeje části pozemku KN č.586/2
v k.ú.Plešovice o výměře 60m2
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Usnesení ZO č.2/2015-5
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku KN č.586/2 v k.ú.Plešovice o
výměře 60m2

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel

3.3. Záměr prodeje části pozemku KN č.504/3 k.ú.Plešovice o výměře
2m2
Zastupitelstvo obce projednalo návrh záměru prodeje části pozemku KN č.504/3
v k.ú.Plešovice o výměře 2m2

Usnesení ZO č.2/2015-6
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku KN č.504/3 v k.ú.Plešovice o
výměře 2m2

– schváleno 11 hlasy, 1 proti, nikdo se nezdržel

4. Rozhodnutí o pořízení nového územního plánu obce
Zlatá Koruna
Rada obce předložila zastupitelstvu obce návrh na revokaci (zrušení) usnesení týkající se
pořízení změny územního plánu č.4 ZO č.20/2014 ze dne 24.9.2014 a předkládá návrh
na zahájení prací na novém územním plánu obce Zlatá Koruna.
Obsah původně plánovaný změnou č.4 by se řešil v rámci pořízení nového územního
plánu,který je obec povinna mít schválený nejpozději do konce roku 2020.
Diskuse :
Eva Jakešová – dotaz k žádosti o změnu územního plánu obce v lokalitě Rájov-Cihelna

Usnesení ZO č.2/2015-7
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna schvaluje revokaci usnesení ZO č.20/2014 ze dne
24.9.2014 a pověřuje radu obce zahájit přípravné práce na pořízení nového územního
plánu obce Zlatá Koruna.

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel

5. Zhodnocení volných finančních prostředků
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na investiční zhodnocení volných finančních
prostředků obce ve výši 2.000.000,- formou konzervativního dluhopisového fondu
Komerční banky privátní správa aktiv 1 – Exklusive.

6. Diskuse a závěr
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Diskuse
Starosta - podal informaci o postupu přípravných prací na pokračování rekonstrukce
Domu kultury a sportu a s úpravou centrální části obce (Na Koruně).Dále podal informaci
o rozhodnutí o námitkách SFŽP v souvislosti s provedenou akcí „Kanalizace,ČOV a
vodovod v obci Zlatá Koruna“.
Ing.Petr Kornatovský – otevřel otázku možnosti na znovu obnovení základní školy ve
Zlaté Koruně.V následné diskusi bylo konstatováno,že stávající podmínky pro obnovení
základní školy ve Zlaté Koruně jsou složité a případná náročná investice do úpravy
prostor je značně riziková.Nedostatečný počet místních dětí s velkou nejistotou,zda by
rodiče využili možnosti malotřídky pro své děti.
Dis.Jan Bouček – dotaz k termínu realizace úpravy centrální části obce „Na Koruně“ a
dotaz v výměně poškozeného dopravního zrcadla v Rájově.
Milan Kraus – dotaz k existenci navigačního informačního systému obce v historické části.

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast a za práci všem zúčastněným a jednání
ukončil.
Jednání bylo ukončeno ve 20.20 hod

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

Ověřovatelé zápisu:

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

…………………………..
Ing.Petr Kornatovský
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………………………………..
Ing.Radek Pomije

