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Zápis č.1
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 14.12.2006
Přítomno :
Omluveno :
Neomluven :

10 členů ZO
4 členů ZO
1 člen ZO

Program:1.

Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce
3. Cena vody na rok 2007 (vodné,stočné)
4. Majetkoprávní záležitosti
4.1. Nájemní smlouva na obřadní síň na rok 2007.
4.2. Nájemní smlouva na prostory mateřské školy na rok 2007.
5.Různé
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.

Obsazení komisí a členů finančního a kontrolního výboru
Odměny neuvolněných zastupitelů obce
Rozpočtová změna a optření č. 3/2006
Veřejnoprávní smlouva k projednávání přestupků
Pořízení užitkového vozidla pro potřeby obce
Chodník u pekáren Srnín
Seznámení s návrhy úprav centrálních částí obce
Stezka pro pěší a cyklisty Rájov-Zlatá Koruna (žádost o ÚR)
Inventura schváleného konceptu rozvoje obce do roku 2010
Rozpočtový výhled na roky 2008-2009
Rozpočtové provizórium na začátek roku 2007
Odklad části platby za DKT Jehlan za rok 2006
Změna platby žetonů na popelnice

6.Diskuse a závěr

1.Zahájení – volba návrhové komise

Jednání zastupitelstva zahájil v 18.10 starosta obce,konstatovala,že je přítomna
nadpoloviční většina členů ZO,takže je jednání usnášení schopné,přečetl navržený
program.

- program byl schválen 10 hlasy ,nikdo proti,
Navrhla ověřovatele zápisu :František Daněk a Anna Šustrová

– schváleno 10 hlasy, nikdo proti.
Návrhová komise:předseda Antonín Haniš,člen ing.Martin Veis,
členka Zuzana Sojková

– návrhová komise byla schválena 10 hlasy, nikdo proti.
Zapisovatel : Růžena Moučková
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Dále upozornil přítomné,že zápis z minulého jednání ZO je řádně ověřen,nebyly vzneseny
žádné připomínky a zápis je k nahlédnutí na dnešním jednání.
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z ustavujícího zasednání ZO ze dne 2.11.2006

– schváleno 10 hlasy,nikdo proti.

2. Zpráva o práci rady obce

Starosta podal informace o práci rady obce od 9.11.2006 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.1/2006-1

Zastupitelstvo obce bere předloženou zprávu o práci rady obce od 9.11. 2006 do
dnešního jednání ZO na vědomí.

-schváleno 10 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

3. Cena vody na rok 2007 (vodné,stočné)

VODNÉ
Zastupitelstvo obce se zabývalo návrhem kalkulace vodného na rok 2007

Návrh ceny vody na rok 2007 počítá se zvýšením ceny o 0,45Kč/m3 vč.DPH
(Což představuje na osobu zvýšení cca o 14,00,-Kč za rok)
Cena vody se nenavyšovala od roku 2003 pro Zlatou Korunu a Plešovice.Pro Rájov od
roku 2004.
Rok 2006 25,07+5%DPH = 26,324,- Kč/m3
(Návrh) Rok 2007 25,50+5%DPH = 26,775,- Kč/m3
---------------------------------------------------------------------------------
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STOČNÉ
(Týká se poze uživatelů veřejné kanalizace,která je ukončena čistírnou odpadních
vod.ČOV Zlatá Koruna –horní část,ČOV Rájov)
Rok 2006
(Návrh)Rok 2007

8,-Kč/m3vč.DPH
8,-Kč/m3 vč.DPH

Usnesení ZO č.1/2006-2

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh
a)kalkulace ceny vodného na rok 2007 ve výši 25,50,-Kč/m3 vody bez DPH.
b)Ceny stočného pro uživatele kanalizace která je ukončena ČOV ve výši 8.00,- Kč
vč.DPH za m3 a způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod
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 31m3 odpadních vod)
Použití způsobu výpočtu v nerozhodných případech je v kompetenci starosty obce.

-schváleno 10 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

4.

4.1.

Majetkoprávní záležitosti

Nájemní smlouva na obřadní síň na rok 2007.
Zastupitelstvo obce projednalo nájemní smlouvou mezi obcí Zlatá Koruna a Národním
památkovým ústavem na pronájem obřadní síně pro potřeby slavnostních obřadů.Obec
se zavazuje uhradit NPÚ pronánem na rok 2007 v častce 13.318,-Kč (Navýšení oproti
smlouvě na rok 2006 je o meziroční inflaci,která dle ČSÚ činila k 30.9.2006 1,027%)

Usnesení ZO č.1/2006-3

Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí Zlatá Koruna a Národním
památkovým ústavem na pronájem obřadní síně pro potřeby slavnostních obřadů a
pověřuje starostu obce k uzavření tohoto smluvního vztahu.Obec se zavazuje uhradit
NPÚ pronánem na rok 2007 v častce 13.318,-Kč

-schváleno 10 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

4.2. Nájemní smlouva na prostory mateřské školy na rok 2007.
Zastupitelstvo obce projednalo nájemní smlouvou mezi obcí Zlatá Koruna a Národním
památkovým ústavem na pronájem prostor mateřské školy.Obec se zavazuje uhradit
NPÚ pronánem na rok 2007 v častce 46.890,-Kč (Navýšení oproti smlouvě na rok 2006 je
o meziroční inflaci,která dle ČSÚ činila k 30.9.2006 1,027%)

Usnesení ZO č.1/2006-4

Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí Zlatá Koruna a Národním
památkovým ústavem na pronájem prostor mateřské školy a pověřuje starostu obce
k uzavření tohoto smluvního vztahu.Obec se zavazuje uhradit NPÚ pronánem na rok
2007 v častce 46.890,-Kč
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-schváleno 10 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

5. Různé

5.1. Obsazení komisí a členů finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce projednalo návrh doplnění členů a předsedů komisí a členů výborů.

Usnesení ZO č.1/2006-5

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění členů a předsedů komisí a členů výborů v tomto
složení.:
Finanční výbor : Předseda Zuzana Sojková (zvolena již na ustavujícím zasedání)
Člen František Daněk
Člen ing.Martin Veis
Kontrolní výbor : Předseda Jiří Valvoda (zvolen již na ustavujícím zasedání)
Člen Jiří Šesták
Člen Petr Hladík
Stavební komise : Předseda Ladislav Krch
Člen ing.Zdeněk Petrtyl
Člen Petr Hladík
(Stavební komise bude pracovat do 31.12.2006 následně bude dle nového stavebního zákona zrušena)

Sociální komise : Předseda Anna Šustrová
Člen Jiří Šesták
Člen Jiří Bauer
Člen Růžena Moučková
Kulturní komise : Předseda Růžena Moučková
Člen Zuzana Sojková
Člen Jiří Bauer
Člen Milan Štindl
Povodňová komise : Předseda Milan Štindl
Člen František Daněk
Člen Růžena Moučková
Člen Antonín Haniš

-schváleno 10 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
5.2. Odměny neuvolněných zastupitelů obce
Zastupitelstvo obce projednalo návrh odměn pro neuvolněné funkce zastupitelů obce

Usnesení ZO č.1/2006-6

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh odměn pro neuvolněné funkce zastupitelů obce dle
funkcí v následující výši s platností od 1.12.2006
Místostarosta 1.700,-Kč/měsíčně
Člen rady obce 800,-Kč/měsíčně
I.oddávající
800,-Kč/měsíčně
II.oddávající
400,-Kč/měsíčně
Předseda výboru 600,-Kč/měsíčně
Předseda komise 600,-Kč/měsíčně
Člen zastupitelstva obce 0,-Kč

-schváleno 10 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
5.3. Rozpočtová změna a optření č.3/2006
Zastupitelstvo obce se detailně seznámilo s provedenou rozpočtovou změnou a
opatřením č.3/2006.
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Usnesení ZO č.1/2006-7

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu a opatření č.3/2006.
Viz.příloha č.1

-schváleno 10 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
5.4. Veřejnoprávní smlouva k projednávání přestupků
Zastupitelstvo obce se seznámilo s předloženým návrhem uzavřít novou veřejnoprávní
smlouvu.K 31.12.2006 končí platnost veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků
s MěÚ v Č.Krumlově.Návrh nové smlouvy na období 2007-2010 počítá s úhradou
nákladů:
Paušální poplatek 300,-Kč za každé zaslané oznámení o přestupku
Za kompletní vyřízení přestupku jednoho obviněného
a)u přestupku vyřízeného v příkazním řízení 400,-Kč
b) u přestupku vyřízeného v správním řízení vč.ústního projednání přestupku 800,-Kč
c)u přestupku spojeného s výkonem rozhodnutí,který provádí správní orgán sám,nebo
podává návrh na výkon rozhodnutí u soudu 1000,-Kč.

Usnesení ZO č.1/2006-8

Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna projednalo a schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy
s Městem Český Krumlov podle par.63 zákona č.128/2000 o obcích (obecních zřízeních)
Na základě této smlouvy bude příslušný správní orgán městského úřadu v Českém
Krumlově provádět za naši obec výkon přenesené působnosti podle zákona č.200/1990
Sb.,o přestupcích,v platném znění,neboť naše obec není schopna svými orgány svěřený
výkon státní správy vykonávat.

-schváleno 10 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
5.5. Pořízení užitkového vozidla pro potřeby obce
Zastupitelstvo obce projednalo návrh pořízení užitkového vozidla.

Usnesení ZO č.1/2006-9

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na pořízení užitkového vozidla,dle následující
specifikace a k financování využít leasing dle leasingové akce: Univerzál leasing s

pojištěním
Výše první mimořádné splátky: 0%
Doba trvání leasingu: 36 měsíců
Pojištění : zákonné i havarijní u Kooperativa pojišťovna a.s. (ve splátkách)
GAZ AMC 3302 GAZelle 2,4 TD podvozek
369.000,00 Kč
Třístranný sklápěč ROMCAR
110.000,00 Kč
Příplatek za motor 75 kW
12.500,00 Kč
Přední zástěrky
1.200,00 Kč
Dvouzónová zpětná zrcátka v barvě vozu
2.600,00 Kč
Montáž na vozidlo
350,00 Kč
Tažné zařízení 2,5t
9.700,00 Kč
Montáž tažného zařízení na vozidlo
1.400,00 Kč
Povinná výbava (troj., lano, lékárnička, sada náhr. žárovek)
1,00 Kč
Celkem bez DPH
506.751,00 Kč
Poskytnutá sleva
-100.001,00 Kč
Celkem bez DPH po slevě
406.750,00 Kč
DPH 19%
77.283,00 Kč
Celkem:
484.033,00 Kč

-schváleno 10 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
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5.6. Chodník u pekáren Srnín
Zastupitelstvo obce projednalo předložený návrh přípravy chodníku u pekáren Srnín,který
má za cíl vyřešit bezpečnější pohyb chodců a výhledově navázat na chodník,který má
v konceptu obec Srnín a propojit ho s pěší stezkou k vlakovému nádraží.V první etapě
tohoto případného projektu je příprava projektu k realizaci.

Usnesení ZO č.1/2006-10

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání projekčních prací pro projekt chodníku ke
stavebnímu povolení dle cenové nabídky projektanta ing.Bohumíra Hanzalíka,České
Budějovice s nabídkovou cenou 42.000,-Kč.

-schváleno 9 hlasy,0 proti,1 se zdržel
5.7. Seznámení s návrhy úprav centrálních částí obce
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s úvodními návrhy úprav centrální částí obce.

Usnesení ZO č.1/2006-11

Zastupitelstvo obce bere na vědomí úvodní návrhy úprav centrální částí obce a další
postup příprav tohoto projektu.

-schváleno 10 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
5.8. Stezka pro pěší a cyklisty Rájov-Zlatá Koruna (žádost o ÚR)
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projektem pro územní rozhodnutí stezky pro pěší a
cyklisty Rájov – Zlatá Koruna.

Usnesení ZO č.1/2006-12

Zastupitelstvo obce bere na vědomí projekt k územnímu rozhodnutí a další postup při
přípravách tohoto projektu.

-schváleno 10 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
5.9. Inventura schváleného konceptu rozvoje obce do roku 2010
Zastupitelstvo obce projednala inventuru koncepce rozvoje do roku 2010 a
seznam rozpracovaných akcí.
SCHVÁLENÁ KONCEPCE ROZVOJE DO ROKU 2010
1.ČOV Rájov
2.Plynofikace Rájov
3.Rekonstrukce VO + MR Zlatá Koruna
4.Kanalizace a ČOV Zlatá Koruna
5.ČOV Plešovice
6.Rekonstrukce místních komunikací
7.Kabelizace Plešovice
---------------------------------------------------------------------------------SOUČASNÝ STAV KONCEPCE ROZVOJE DO ROKU 2010
1. Akce ukončena - splněno
2. Plynofikace Rájov (proběhla anketa na poptávku,orientační náklad rok
2005 cca 4,5 mil.)
3. Akce ukončena - splněno
4.Kanalizace a ČOV Zlatá Koruna (akce kompletně připravena k realizaci,platné
stavební povolení,v současné době probíhá zajišťování financování náklad 32,1 mil.)
5.ČOV Plešovice (řešení zaneseno v územním plánu obce 2005)
6.Rekonstrukce místních komunikací : (průběžně plněno)
zrekonstruované Z.Koruna č.C23,č.C24,č.C25,č.C26,C28,část N2
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,III/1596.Rájov N3(k bytovkám,u Zunta)III/1596.Plešovice č.C8(u
rybníčků).,náves část- Plešovice,plánované rok 2006: č.C41,část č.C40.
7.Kabelizace Plešovice (zahájení přípravných projekčních
prací,plánovaná akce E-on NN rok 2007,obec počítá
s rekonstrukcí veřejného osvětlení)
--------------------------------------------------------------------------------OSTATNÍ AKCE VE STAVU ROZPRACOVANOSTI
-Podíl na základním technickém vybavení 7 rodinných domů-Rájov
(zbývá dokončit výstavbu veřejného osvětlení)
-Úprava kanalizační stoky Rájov (U Šestáků)
-Sportovní plocha Plešovice (zbývají konečné úpravy)
-Rozšíření sportovní plochy Zlatá Koruna (zbývají konečné úpravy)
-Úprava sportovní plochy Rájov
-Úprava a údržba potoka Jordánek (Józová,Fuciman)
- Projektové práce na přípravě úprav centrálních částí obce
-Projektové práce na přípravě stezky pro pěší a cyklisty
Rájov-Zlatá Koruna.(podaná žádost o vydání územního
rozhodnutí)
-Internet : Zajištění internetu do knihovny v Plešovicích (do konce roku 2006)

Usnesení ZO č.1/2006-13

Zastupitelstvo obce souhlasí a bere na vědomí provedenou inventuru koncepce rozvoje
do roku 2010 a seznam rozpracovaných akcí.
SCHVÁLENÁ KONCEPCE ROZVOJE DO ROKU 2010 PO PROVEDENÉ INVENTUŘE
1.Plynofikace Rájov
2.Kanalizace a ČOV Zlatá Koruna
3.ČOV Plešovice
4.Rekonstrukce místních komunikací
5.Kabelizace Plešovice

-schváleno 10 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
5.10. Rozpočtový výhled na roky 2008-2009
Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtového výhledu na rok 2008 a 2009,což ukládá
zákon č.250 /2000 Sb. § 3.

Usnesení ZO č.1/2006-14

ZO schvaluje rozpočtový výhled na rok 2008 a 2009 dle zákon č.250 /2000 Sb. § 3.
Příjmy (v tis.Kč)
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Dotace
Celkem

rok 2008
5 320
1 230
42
6 592

rok 2009
5 350
1 250
45
6 645

Výdaje (v tis.Kč)
Běžné výdaje
Splátky úvěru
Kapitálové výdaje
Celkem

5 000
70
1 522
6 592

5 100
70
1 475
6 645

-schváleno 10 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
5.11. Rozpočtové provizórium na začátek roku 2007
Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem použít směrnici o rozpočtovém provizóriu.
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Návrh rozpočtu obce na rok 2007 bude předložen na prvním veřejném zasedání
zastupitelstva obce v roce 2007 k projednání a ke schválení.

Usnesení ZO č.1/2006-15

Zastupitelstvo obce souhlasí s použitím směrnice o rozpočtovém provizóriu do schválení
rozpočtu obce na rok 2007.

-schváleno 10 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
5.12. Žádost – nájem DKT Jehlan
Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem posečkat s platbou pohledávky nájmu
nájemce DKT firmy Jehlan s.r.o. za rok 2006 na rok 2007.

Usnesení ZO č.1/2006-16

Zastupitestvo souhlasí posečkat s platbou pohledávky části nájmu za rok 2006 ve výši
47.000,-Kč do 30.6.2007 s podmínkou řádné platby nájmu v roce 2007.Dále
navrhuje,aby obec na své náklady zajistila pro budovu DKT energitický audit.

-schváleno 10 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
5.13.Změna platby žetonů na popelnice
Zastupitestvo obce bylo seznámeno s navýšením poplatků za uložení netříděného odpadu
na skládce a s celkovými náklady za likvidaci všech odpadů na území obce.

Usnesení ZO č.1/2006-17

Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna se usneslo vydat rozhodnutí, kterým se mění
cena žetonů za odvoz a likvidaci domovního zbytkového komunálního odpadu.
Cena žetonů s platností od 1.1.2007
45,- Kč (80 l popelnice pro fyzickou osobu)
- barva ŽLUTÁ*
**
55,- Kč (110 l popelnice pro fyzickou osobu)
- barva ZELENÁ
65,- Kč (110 l popelnici pro právnickou osobu)
- barva ČERVENÁ***
Pozn.
*
45,-Kč za obsah 80 litrové sběrné nádoby na zbytkový komunální odpad(žlutý žeton)
**

55,-Kč za obsah 110 litrové sběrné nádoby na zbytkový komunální odpad (zelený
žeton)

***

65,-Kč za obsah 110 litrové sběrné nádoby na odpad zařazený podle katalogu odpadů
jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob
oprávněných k podnikání.(červený žeton)

-schváleno 10 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
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6. Diskuse a závěr

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast na dnešním jednání a dále popřál všem
přítomným klidné Vánoce a šťastný nový rok.
Jednání bylo ukončeno ve 21.10 hod

………………………
Růžena Moučková
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

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

…………………………..
František Daněk
…………………………..
Anna Šustrová
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