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Zápis č. 7

Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 17. 2. 2016
Přítomno: 14 členů ZO
Omluveno: 1 člen ZO (Václav Šváb)

Program:
1. Zahájení
2. Schválení zadání územního plánu obce Zlatá Koruna
3. Zpráva o práci rady obce a finančního výboru
3.1. Zpráva o práci rady obce
3.2. Zpráva o práci finančního výboru
4. Majetkoprávní záležitosti
4.1. Záměr prodeje pozemku KN č. 635 k. ú. Rájov
5. 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 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu: Ing. Radek Pomije a Mgr. Jaroslav Král

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, 2 se zdrželi.

Návrhová komise:
předseda František Daněk, členka Zuzana Sojková, člen Miroslav Hofman

– návrhová komise byla schválena 11 hlasy, nikdo proti, 3 se zdrželi.

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 16. 12. 2015

– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2. Schválení zadání územního plánu obce Zlatá Koruna
Zastupitelstvo obce projednalo zadání územního plánu obce Zlatá Koruna včetně
vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a připomínek ostatních
účastníků.

Usnesení ZO č.7/2016-1
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání územního plánu obce Zlatá Koruna.(Příloha č. 1:
zadání ÚP obce Zlatá Koruna)

– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

3. Zpráva o práci rady obce a finančního výboru
3.1. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 16. 12. 2015 do dnešního jednání ZO.
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Usnesení ZO č.7/2016-2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od 16.
12. 2015 do 17. 2. 2016 a bere na vědomí provedené rozpočtovou změnu č.10/2015 a
č.1/2016 .

– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

3.2. Zpráva o práci finančního výboru
Předseda finančního výboru ing. Petr Gallistl přednesl zprávu o práci finančního výboru za
poslední období.

Usnesení ZO č.7/2016-3
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu finančního výboru ze dne 11. 2.2016.
- schváleno 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

4. Majetkoprávní záležitosti
4.1. Záměr prodeje pozemku KN č. 635 k. ú. Rájov
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rady obce schválení záměru prodeje pozemku KN č.
635 o výměře 29m2 v k. ú. Rájov. Žádost o prodej podal Lukáš Sojka bytem Rájov č. p.
41. Tento pozemek měl původně pronajatý od Jihočeského kraje s tím, že v budoucnu
dojde k jeho prodeji. Následně byl tento pozemek převeden od Jihočeského kraje na
Obec Zlatá Koruna. Tento pozemek tvoří zázemí k jeho RD Rájov č. p. 41.

Usnesení ZO č.7/2015-4
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku KN č. 635 o výměře 29m2 v k. ú.
Rájov.
- schváleno 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

5. Diskuse a závěr
Diskuse
Starosta obce – Informace ke skutečnému stavu účelové komunikace do lokality
Rájov- Cihelna.
Eva Jakešová – Vysvětlení situace k důvodu dlužné částky za rekreační místní
poplatek ve vztahu ke špatnému stavu účelové komunikace do lokality Rájov –
Cihelna. Informace k poškození povrchu vozovky technikou soukromého
zemědělce a informace k poškození soukromého vozidla na poškozené účelové
komunikaci.
Starosta obce – Informace k zařazení komunikací ve vztahu k platné legislativě,
zejména k zákonu č.13/1997 o pozemních komunikací. Vysvětlení postupu řešení
pojistné události uplatňující údajnou způsobenou škodu na vozidle pana Jakeše
z Českého Krumlova.
p. Jakeš – informace k zařazení předmětné komunikaci v minulosti.
Eva Jakešová – požadavek na vypracování kompletního seznamu komunikací na
území obce Zlatá Koruna a o jeho předložení na příštím zasedání zastupitelstva
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obce.(starosta – Tento dokument „Pasport místních komunikací“ je k dispozici již
na současném zasedání)
Marie Kamišová – žádá o pravidelnou údržbu dotčené účelové komunikace.
Jan Bouček Dis. – dotaz k možnosti opravy této komunikace po etapách.
Připomínka ke špatnému stavu této komunikace.
Eva Jakešová – dotaz k předloženým návrhům středové části kruhového objezdu
v dolní části Zlaté Koruny.
Jan Bouček Dis. – dotaz k zadání ÚP „pozemek nad Rájovem V Lískách“ výrobní
plocha a dotaz k autobusové čekárně u pekárny Srnín.
Ing. Petr Kornatovský – informace k cenám při opravách povrchů komunikací.
PhDr. Pavel Král – dotaz k smluvnímu vztahu týkající se školských obvodů a
dotaz k pronájmu části DKS ve vztahu k otvírací době restaurace „U Klášterní
sýpky“
Ing. Petr Gallistl – připomínka k pravidelné údržbě a opravě účelové komunikace
do lokality Rájov - Cihelna
Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast a za práci všem zúčastněným.
Jednání bylo ukončeno v 20.30 hod

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

Ověřovatelé zápisu:

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

…………………………..
Ing. Radek Pomije

3

………………………………..
Mgr. Jaroslav Král

