Zápis č. 13 ZO ze dne 22.2. 2017

Zápis č. 13
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 22. 2. 2017
Přítomno:

15 členů ZO

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce a finančního výboru
3. Složení slibu nového člena zastupitelstva obce
4. Volba kontrolního výboru
5. Různé
5.1. Studie prostorového řešení uspořádání centrální části obce Rájov
5.2. Projekt stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu restaurace
– Rájov č.p.59
5.3. Volba členů zastupitelstva obce, oprávněných přijímat
prohlášení o uzavření manželství v matričním obvodu
obecního úřadu Zlatá Koruna
5.4. Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Český Krumlov
na výkon přenesené působnosti podle par. 53, odst.1 zákona
200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších změna a
doplňků
6. 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 15 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu: Ing. Radek Pomije a Ing. Petr Kornatovský

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, 2 se zdrželi.
Návrhová komise:
předseda František Daněk, členka Zuzana Sojková a člen Miroslav Hofman

– návrhová komise byla schválena 15 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 7.12. 2016

– schváleno 15 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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2. Zpráva o práci rady obce a finančního výboru
2.1. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 7. 12. 2016 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.13/2017-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od 7. 12.
2016 do 22. 2. 2017 a bere na vědomí provedené rozpočtovou změnu č.11/2016 a
č.1/2017

– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
/1 zastupitel krátkodobě nepřítomen/

2.2. Zpráva o práci finančního výboru
Předseda kontrolního výboru Ing. Petr Gallistl přednesl zprávu o práci finančního výboru
a roční zprávu finančního výboru za rok 2016

Usnesení ZO č.13/2017-2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo roční zprávu finančního výboru za rok 2016

– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, 1 se zdržel.

3. Složení slibu nového člena zastupitelstva obce
Na základě vzdání se mandátu zastupitelky obce Zlatá Koruna paní Zuzany Sojkové bylo
zastupitelstvo doplněno o prvního náhradníka pana Jiřího Domina.Pan Jiří Domin složil
slib zastupitele obce dle par.69 zákona o obcích do rukou starosty bez výhrad a ujme se
svého platného mandátu od 23.2.2017.

4. Volba kontrolního výboru
Rada obce předložila návrh na nové složení kontrolního výboru.

Usnesení ZO č.13/2017-3
Zastupitelstvo obce schvaluje nové složení kontrolního výboru
Ing. Jiří Matoušek – předseda, Václav Kampách – člen, Mgr. Jindřich Špinar – člen.

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, 3 se zdrželi.

5. Různé
5.1. Studie prostorového řešení uspořádání centrální
části obce Rájov
Ing. Ondřej Zenkl – dopravní inženýr prezentoval studii prostorového řešení uspořádání
centrální části obce Rájov ve dvou variantách.

Usnesení ZO č.13/2017-4
2

Zápis č. 13 ZO ze dne 22.2. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje studii prostorového řešení uspořádání centrální části obce
Rájov ve variantě č.2 (příčné parkovací stání) a schvaluje zadání zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení.

– schváleno 15 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

5.2. Projekt stavební úpravy, přístavba a nástavba
objektu restaurace – Rájov č.p.59
Starosta obce prezentoval zpracovanou projektovou dokumentací vč. projekčního
rozpočtu stavby „stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu restaurace – Rájov
č.p.59“ zpracovanou Architektonickým ateliérem Štěpán a návrh rady obce provést
výběrové řízení na dodavatele stavby a následně rozhodnout o realizaci této akce.

Usnesení ZO č.13/2017-5
Zastupitelstvo obce se seznámilo s projektovou dokumentací stavby Projekt stavební
úpravy, přístavba a nástavba objektu restaurace – Rájov č.p.59 a souhlasí s provedením
výběrové řízení na dodavatele stavby a vyřízení stavebního povolení. Na základě
vysoutěžené ceny rozhodne zastupitelstvo obce o realizaci.

– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, 1 se zdržel.

5.3. Volba členů zastupitelstva obce, oprávněných
přijímat prohlášení o uzavření manželství
v matričním obvodu obecního úřadu Zlatá Koruna
Zastupitelstvo obce projednalo nutnost doplnění členů zastupitelstva obce oprávněných
přijímat prohlášení o uzavření manželství v matričním obvodu obecního úřadu Zlatá
Koruna

Usnesení ZO č.13/2017-6
Novými oprávněnými členy zastupitelstva obce přijímat prohlášení o uzavření manželství
v matričním obvodu obecního úřadu Zlatá Koruna jsou František Daněk, Ing. Petr
Kornatovský a PhDr. Pavel Král.

– schváleno 15 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

5.4. Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Český
Krumlov na výkon přenesené působnosti podle
par. 53, odst.1 zákona 200/1990 Sb. o
přestupcích ve znění pozdějších změna a doplňků

Usnesení ZO č.13/2017-7
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon
přenesené působnosti podle par. 53, odst.1 zákona 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění
pozdějších změna a doplňků s Městem Český Krumlov.

– schváleno 15 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

6. Diskuse a závěr
Diskuse
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Starosta obce se rozloučil a poděkoval za vykonanou práci odcházející
zastupitelky obce paní Zuzany Sojkové.
Václav Šváb – dotaz na věkovou strukturu obyvatel obce
p. Šipon – dotaz na pokračování rekonstrukce vodovodního řadu v horní části
Zlaté Koruny a žádost o vytvoření parkovacích míst před bytovkami v kopci
v horní části Zlaté Koruny na obecních pozemcích.

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
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………………………………..
Ing. Petr Kornatovský

