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Zápis č. 8

Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 20. 4. 2016
Přítomno: 10 členů ZO
Pozdní příchod: 1 člen ZO (PhDr. Pavel Král)
Omluveno: 4 členové ZO (ing. Petr Kornatovský, Ing. Radek Pomije, Jiří Valvoda, Václav
Kamlach)

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce
3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Vyjádření k nabídce odprodej stavby garáže na KN
st. 154 v k.ú. Zlatá Koruna
4. Různé
4.1. Rozdělení dotace pro sport z rozpočtu obce Zlatá
Koruna na rok 2016
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 10 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu: Zuzana Sojková a Mgr. Jaroslav Král

– schváleno 9 hlasy, nikdo proti, 1 se zdržel.

Návrhová komise:
předseda František Daněk, člen Ing. Jiří Matoušek, člen Miroslav Hofman

– návrhová komise byla schválena 10 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 17. 2. 2016

– schváleno 10 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 17. 2. 2016 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.8/2016-2
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Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od 17. 2.
2016 do 20. 4. 2016 a bere na vědomí provedené rozpočtovou změnu č.2/2016 a
č.3/2016 .

– schváleno 10 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

V 18.20 přichází s omluvou zastupitel obce PhDr. Pavel Král

3. Majetkoprávní záležitosti
3.1. Vyjádření k nabídce odprodej stavby garáže na KN
st. 154 v k.ú.Zlatá Koruna
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce ke schválení usnesení vyjadřující odmítnutí
předkupního práva na stavbu garáže ve vlastnictví Radka Sirového z Českých Budějovic
postavené na obecním pozemku KN st. 154 v k.ú. Zlatá Koruna z důvodu nepotřebnosti
této stavby.

Usnesení ZO č.8/2016-2
Zastupitelstvo obce odmítá z důvodu nepotřebnosti předkupní právo na stavbu garáže ve
vlastnictví Radka Sirového z Českých Budějovic postavené na obecním pozemku KN st.
154 v k.ú. Zlatá Koruna
- schváleno 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

4. Různé
4.1. Rozdělení dotace pro sport z rozpočtu obce Zlatá
Koruna na rok 2016
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce ke schválení smlouvy o poskytnutí dotace pro
Sportovní klub SK Zlatá Koruna z.s. s výší dotace 54.578,70,-Kč a Sbor dobrovolných
hasičů Plešovice s výší dotace 45.421,20,-Kč.

Usnesení ZO č.8/2016-3
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro Sportovní klub
SK Zlatá Koruna z.s. s výší dotace 54.578,70,-Kč a pro Sbor dobrovolných hasičů
Plešovice s výší dotace 45.421,20,-Kč, dle pravidel vyhlášeného dotačního programu a
pověřuje starostu obce k podpisu.
- schváleno 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

5. Diskuse a závěr
Diskuse
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Starosta obce – prezentace návrhu na stavební úpravy, přístavby a nástavbu
obecního objektu současné restaurace „Na Kovárně“ Rájov č.p.59, která se
shledala s pozitivním ohlasem zastupitelů.
Dagmar Maňásková – nesouhlasí s realizací připravovaného projektu
rekonstrukce, stavebních úprav a nástavby požární zbrojnice v Plešovicích
z důvodu obav z nekázaností členů SDH Plešovice při jejím užívání a z důvodu
nevhodného začlenění nástavby mezi stávající objekty RD.
Pí.Kadičová – jako vlastník sousedící nemovitosti vyslovila stejné obavy a
nesouhlas jako paní Maňásková.
Pí.Líkavcová – jako vlastník sousedící nemovitosti vyslovila obavu z nekázaností
členů SDH Plešovice při jejím užívání
Bc. Lenka Tondlová – zopakovala žádost o opravu části klášterní zdi v majetku
obce Zlatá Koruna. Navrhla doplnění dopravního zrcadla na návesním prostoru
v dolní části Zlaté Koruny (při odbočování na kruhovou objížďku)
Mgr. Jindřich Špinar – dotaz k osazené dopravní značce naváděcího systému ke
klášteru
Dis. Jan Bouček – připomínka k dopravní situaci v Rájově na návsi (průběh hlavní
silnice)
Dagmar Maňásková - Navrhla doplnění dopravního zrcadla při výjezdu z Plešovic
od viaduktu na silnici provozní silnici firmy Kámen a Písek.

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

…………………………..
Zuzana Sojková
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………………………………..
Mgr. Jaroslav Král

