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Zápis č. 1
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 17.12.2014
Přítomno : 13 členů ZO
Omluveno : 2 členové ZO (Ing.Radek Pomije,PhDr.Pavel Král Ph.D.)

Program :
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce
3. Cena vodného a stočného pro rok 2015
4. Rozpočet obce na rok 2015
5. Majetkoprávní záležitosti – Záměr prodeje části pozemku KN č.504/3
k.ú.Plešovice o výměře 2m2
6. Prodloužení platnosti Programu obnovy venkova
7. Pověření k rozpočtovým změnám od 17.12. do 31.12.2014
8. 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 13 hlasy ,nikdo proti,nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu :Ing.Petr Kornatovský a Mgr.Jaroslav Král

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, 2 se zdrželi.
Návrhová komise:
předseda František Daněk, členka Zuzana Sojková, člen Miroslav Hofman

– návrhová komise byla schválena 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se
nezdržel.
Zapisovatelem : Jiří Valvoda
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 5.11.2014

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

2. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 5.11.2014 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.1/2014-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od
5.11.2014 do 17.12.2014 a bere na vědomí provedené rozpočtové změny .

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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3. Cena vodného a stočného pro rok 2015
Zastupitelstvo obce projednalo návrh ceny vodného a stočného pro rok 2015

Usnesení ZO č.1/2014- 2
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného a stočného na rok 2015
Vodné 34,90,-Kč/m3 bez DPH
Stočné 27,20,-Kč/m3 bez DPH

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení ZO č.1/2014- 3
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci pro domácnosti ve výši 10,-Kč bez DPH na m3 ,dle
zaplaceného stočného a výpočet množství vypouštěných odpadních vod.
Způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod :
1. DOMÁCNOSTI (tzn.nepodnikající fyzická osoba)
a) v případě 100% podílu odběru vody z veřejné sítě vodovodu dle skutečného
množství.
b) v případě odběru vody a to i částečně z jiných zdrojů se výpočet vypouštěné vody
bude řídit dle platné vyhlášky č.428/2001 Sb.(Kalkulace ceny stočného na osobu
a rok je 35m3 odpadních vod)
2. PRÁVNICKÉ OSOBY
a) v případě 100% podílu odběru vody z veřejné sítě vodovodu dle skutečného
množství a to počet trvale hlášených osob v obci Zlatá Koruna x 35m3 za cenu
určenou pro domácnosti.Zbývající množství odečteného z vodoměru za cenu
pro právnické osoby.
b)
v případě odběru vody a to i částečně z jiných zdrojů se výpočet vypouštěné
vody bude řídit dle platné vyhlášky č.120/2011 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.(Počet trvale hlášených osob v obci Zlatá Koruna x 35m3 za cenu
určenou pro domácnosti.Zbývající množství za cenu pro právnické osoby.)
Použití způsobu výpočtu v nerozhodných případech je v kompetenci rady obce.

- schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení ZO č.1/2014- 4
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení vodohospodářského fondu a vložením 720.000,-Kč
v roce 2015,které smějí být použity pouze pro obnovu a investice do vodohospodářského
majetku obce.

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

4. Rozpočet obce na rok 2015
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2015

Usnesení ZO č.1/2014-5
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2015.Rozdíl bude pokryt
z nahospodařených prostředků minulých let (Příloha č.1)

– schváleno 13hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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5. Majetkoprávní záležitosti – 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.1/2014-6
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku KN č.504/3 v k.ú.Plešovice o
výměře 2m2

– schváleno 5 hlasy, 6 proti, 2 se zdrželi. (záměr prodeje nebyl schválen)

6. Prodloužení platnosti Programu obnovy venkova
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na prodloužení platnosti Programu obnovy venkova
který byl schválen 28.12.1998 do roku 2016

Usnesení ZO č.1/2014-7
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna schvaluje prodloužení platnosti Programu obnovy
venkova,který byl schválen 28.12.1998 do roku 2016 včetně.

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

7. Pověření k rozpočtovým změnám od 17.12. do
31.12.2014
Zastupitelstvo obce projednalo návrh k pověření k rozpočtovým změnám od 17.12.2014
do 31.12.2014.

Usnesení ZO č.1/2014-8
Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce k rozpočtovým změnám od 17.12.2014 do

31.12.2014.O těchto rozpočtových změnách bude zastupitelstvo obce informováno na
prvním zasedání zastupitelstva obce Zlatá Koruna v příštím roce.

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

8. Diskuse a závěr
Diskuse
Ing.Augustin Veis – jako majitel a provozovatel malé vodní elektrárny na jezu ve Zlaté
Koruně uvedl historii přípravy a stavby MVE.
Mgr.Jindřich Špinar – dotaz na pana ing.Veise k zhoršené situaci na jezu a pod ním
Mgr.Jaroslav Král – dotaz na stav hladiny vody na hraně jezu
Lenka Tondlová – vyzdvihla negativní vliv současného stavu MVE na turistický ruch
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Starosta navrhl společné jednání ve vhodném počasí přímo na MVE s cílem nalézt řešení
sjednání nápravy zhoršené situace s manipulací na jezovém objektu za přítomnosti
Ing.Veise,Povodí Vltavy a zastupitelů obce
Václav Šváb – dotaz k situaci k poškozené části pozemku před vlakovým nádražím(KN
č.164/8 k.ú.Zlatá Koruna)
Mgr.Jaroslav Král – připomínka a žádost na zvýšenou kontrolní činnost v souvislosti se
stavem vody v řečišti pod jezem
Mgr.Jaroslav Král – Tlumočil odstoupení PhDr.Pavla Krále z redakční rady
zlatokorunského zpravodaje vzhledem k jeho pracovnímu vytížení
Zastupitelé obce se shodli ,že redakční radu zlatokorunského zpravodaje bude vykonávat
rada obce
Ing.Jiří Matoušek – návrh na řešení stavu přechodu pro chodce v Plešovicích v Zátiší a
veřejného osvětlení Zátiší – Plešovice
Dagmar Maňásková – dotaz k osetí travním semenem části návesního prostoru po
provedené úpravě.

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast a za práci všem zúčastněným a pronesl
vánoční a novoroční přání.
Jednání bylo ukončeno ve 21.05 hod

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

Ověřovatelé zápisu:

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

…………………………..
Ing.Petr Kornatovský
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………………………………..
Mgr.Jaroslav Král

