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Zápis č. 5

Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 23.09.2015
Přítomno : 12 členů ZO
Omluveno : 3 členové ZO (Zuzana Sojková,Ing.Radek Pomije,Jiří Valvoda)

Program :
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce
3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Záměr prodeje části pozemku KN č.172/1 k.ú.Zlatá Koruna o výměře 2m2
4. 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 programu jednání.

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

– 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 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 24.06.2015

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

2. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 24.06.2015 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.5/2015-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od
24.06.2015 do 23.09.2015 a bere na vědomí provedené rozpočtové změny .

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Záměr prodeje části pozemku KN č.172/1 k.ú.Zlatá Koruna o výměře
2m2
Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje části pozemku KN č.172/1 v k.ú.Zlatá
Koruna a to nově vzniklého pozemku st.295 v k.ú.Zlatá Koruna o výměře 2m2.

Usnesení ZO č.5/2015-2
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje nově vzniklé parcely st.295 o výměře 2m2.

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel

4. Diskuse a závěr
Diskuse

Václav Šváb – dotaz k pokračování revitalizaci železniční trati
Ing.Petr Gallistl – dotaz k termínu dokončení současné etapy rekonstrukce DKS
Lenka Tondlová – žádost o opravu části ohrazení za bránou u bývalé fary

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast a za práci všem zúčastněným a jednání
ukončil.
Jednání bylo ukončeno v 19.50 hod

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

Ověřovatelé zápisu:

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

…………………………..
Ing.Petr Kornatovský
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………………………………..
PhDr.Pavel Král

