Zápis č.3 ZO ze dne 22.04.2015

1-4

Zápis č. 3
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 22.04.2015
Přítomno : 13 členů ZO
Omluveno : 2 členové ZO (PhDr.Pavel Král Ph.D.,Mgr.Jindřich Špinar)

Program :
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce a kontrolního výboru
3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Prodej části pozemku KN č.504/3 k.ú.Plešovice o výměře 2m2
3.2. Záměr prodeje pozemku KN č.139/4 k.ú.Plešovice o výměře 79m2
3.3. Prodej části pozemku KN č.595/1 k.ú.Plešovice 23 m2
4. Návrh obecně závazné vyhlášky - odpady
5. Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014
6. Aktualizace vnitřní směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu
7. Pověření k projednání územního plánu Obce Zlatá Koruna
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
doplnění a schválení 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 starosta 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 25.02.2015

– schváleno 13 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 25.02.2015 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.3/2015-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od
25.02.2015 do 22.04.2015 a bere na vědomí provedené rozpočtové změny .

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

Usnesení ZO č.3/2015-2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu kontrolního výboru za období 12/201403/2015.

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

3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Prodej části pozemku KN č.504/3 k.ú.Plešovice o výměře 2m2
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na prodeje části pozemku KN č.504/3 (nová parcela
KN st.č.225) v k.ú.Plešovice o výměře 2m2.

Usnesení ZO č.3/2015-3
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej 2m2 pozemku KN č.504/3 (nová parcela KN
st.č.225) v k.ú.Plešovice za cenu 50,-Kč/m2.Náklady za převod ponese kupující Petra
Bernardová,Puklicova 925/53 České Budějovice a pověřuje starostu k podpisu kupní
smlouvy.

– schváleno 11 hlasy, 1 proti, 1 se zdržel

3.2.Záměr prodeje pozemku KN č.139/4 k.ú.Plešovice o výměře 79m2
Zastupitelstvo obce projednalo záměr žádosti o prodej obecního pozemku KN č.139/4
v k.ú.Plešovice.

Usnesení ZO č.3/2015-4
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku KN č.139/4 v k.ú.Plešovice o
výměře 79m2.

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel

3.3. Prodej části pozemku KN č.595/1 k.ú.Plešovice 23 m2
Zastupitelstvo obce projednalo návrh kupní smlouvy s Miloslavem Krejčíkem,Plešovice
č.p.49 na část pozemku KN č.595/1 v k.ú.Plešovice.

Usnesení ZO č.3/2015-5
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy prodej 23m2 pozemku KN č.595/1 (nová parcela KN č.595/3 – GP
pro rozdělení pozemku č.428-63/2015) v k.ú.Plešovice.Kupující Miloslav Krejčík,Plešovice
č.p.49 s cenou 20,-Kč/m2.Náklady za převod ponese kupující a pověřuje starostu obce
k podpisu této kupní smlouvy.

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel
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4. Návrh obecně závazné vyhlášky - odpady
Zastupitelstvo obce projednalo návrh OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Zlatá Koruna.

Usnesení ZO č.3/2015-6
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Zlatá Koruna.(Příloha č.1)

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel

5. Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání
hospodaření za rok 2014
Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu obce a zprávu o přezkoumání
hospodaření za rok 2014

Usnesení ZO č.3/2015-7
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření za rok 2014 bez výhrad. Zároveň
schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2014 a účetní závěrka za rok 2014.
Nedílnou součást tvoří tyto výkazy – Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha, Příloha k účetní
závěrce – vše sestavené k 31. 12 2014. (Příloha č.2)

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel

6. Aktualizace vnitřní směrnice o zadávání zakázek
malého rozsahu
Zastupitelstvo obce projednalo návrh nové vnitřní směrnice o zadávání zakázek malého
rozsahu.

Usnesení ZO č.3/2015-8
Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní směrnici obce Zlatá Koruna
„Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ (Příloha č.3)

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel

7. Pověření k projednání územního plánu Obce Zlatá
Koruna
Zastupitelstvo obce projednalo návrh pověření k projednání územního plánu obce Zlatá
Koruna.
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Diskuse :nenaplněna

Usnesení ZO č.3/2015-9
A) Určení člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem ÚPO :
Zastupitelstvo určuje člena zastupitelstva (určený zastupitel),který bude spolupracovat
s pořizovatelem územně plánovací dokumentace podle §6 odstavec (5),písmene
f,stavebního zákona,ve vazbě na § 47 odstavec (1) a 4, §53 odstavec (1),pana Milana
Štindla (starostu obce).
B) Určení pořizovatele ÚPO :
Zastupitelstvo obce na základě § 6 odstavec (6) písmene b,stavebního zákona,o
územním plánování a stavebním řádu,pověřuje pořizováním územního plánu obce Zlatá
Koruna , Městský úřad Český Krumlov,Odbor územního plánování a památkové péče.

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel

8. Diskuse a závěr
Diskuse
Starosta – informace k vydání zpravodaje , pozvání na oslavu 70.výročí od ukončení
2.světové války a informace o plánovaných prací Povodí pod jezem ve Zlaté Koruně.
Mgr.Jaroslav Král – dotaz k postupu příprav rekonstrukce návesního prostoru ve Zlaté
Koruně.
Ing.Jiří Matoušek – dotaz k opravě VO v Plešovicích
Lenka Tondlová – dotaz k žádosti o umístění informačních navigačních cedulí v dolní části
ZK
Eva Jakešová – dotaz a kritika na zdlouhavou přípravu realizace opravy cesty do Cihelny
a čekání na vypisování dotačních žádostí EU.Žadatel Státní pozemkový úřad.Návrh na
rozdělení připravené stavby opravy a dostavby účelové komunikace.
Mgr.Jaroslav Král – dotaz k ceně projektu opravy a dostavby účelové komunikace do
Cihleny.
Marie Kamišová – žádost o provedení lokálních oprav účelové komunikace do Cihelny
Václav Šváb – připomínka ke špatnému technickému stavu účelové komunikace do
Cihelny a zvážení dílčí opravy v případě nezískání dotace Státním pozemkovým úřadem.

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

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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

