Zápis č. 14 ZO ze dne 26.4. 2017

Zápis č. 14
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 26. 4. 2017
Přítomno: 11 členů ZO
Pozdní příchod: 1 člen ZO (PhDr. Pavel Král)

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce a finančního výboru
3. Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016
4. Rozdělení dotace pro sport z rozpočtu obce Zlatá Koruna na rok 2017
5. Různé
5.1. Příspěvek pro SDH Plešovice na nákup nové přenosné motorové stříkačky
5.2. Schválení vnitřní směrnice – Postup při zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu
6. Diskuse a závěr

1. Zahájení – volba návrhové komise
Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.10 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: Mgr. Jaroslav Král a Mgr. Jindřich Špinar

– schváleno 10 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Návrhová komise:
předseda František Daněk, člen Miroslav Hofman a člen Ing. Petr Gallistl

– návrhová komise byla schválena 10 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 22.2. 2017

– schváleno 10 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
(v 18.15 se s omluvou dostavil zastupitel obce PhDr. Pavel Král)

2. Zpráva o práci rady obce a finančního výboru
2.1. Zpráva o práci rady obce
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Starosta podal informace o práci rady obce od 22. 2. 2017 do dnešního jednání ZO.
Diskuse:
Dipl.-Kffr.Univ.Ing. Jana Eremiášová (Jakešová) - dotaz k dopravnímu značení účelové
komunikace na pozemku KN č. 949 v k.ú.Rájov a k zajištění přístupu na pozemky
v lokalitě Rájov-Cihelna pro všechny vlastníky pozemků. Při diskusi k tomuto bodu začali
vstupovat bez vyzvání další přítomní a docházelo k porušování jednacího řádu zasedání
zastupitelstva obce.
PhDr. Pavel Král – informace a připomínka k jednacímu řádu zastupitelstva obce a
k chování některých občanů během jednání.
Vzhledem k narušování průběhu zasedání některých přítomných občanů a hostů přerušil
starosta obce zasedání na pět minut.
Po uklidnění atmosféry veřejné zasedání pokračovalo

Usnesení ZO č.14/2017-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od 22. 2.
2017 do 26. 4. 2017 a bere na vědomí provedené rozpočtovou změnu č.2/2017

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2.2. Zpráva o práci finančního výboru
Předseda finančního výboru Ing. Petr Gallistl přednesl zprávu o práci finančního výboru
ze dne 18.4.2017
Diskuse:
Eva Jakešová – podala její názor o návštěvnosti obce a dotaz na kontroly ubytovacích
knih v místních kempech
Starosta – podal informaci k průběhu obecního plesu s názorem škody nepokračovat
v této obecní akci s ohledem na letošní finanční ztrátu.

Usnesení ZO č.14/2017-2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu o práci finančního výboru ze dne
18.4.2017

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

3. Závěrečný účet obce a
hospodaření za rok 2016

zpráva

o

přezkoumání

Zastupitelstvo obce projednalo celoroční hospodaření za rok 2016, zprávu o přezkoumání
hospodaření za rok 2016, účetní závěrku za rok 2016 a nápravná opatření.
Diskuse: nenaplněna

Usnesení ZO č.14/2017-3
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření za rok 2016 bez výhrad. Zároveň
schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2016 a účetní závěrku za rok 2016.
Dále nápravné opatření-pohledávka bude účtována s obdržením vyrozumění o
provedeném vkladu do katastru nemovitostí. Nedílnou součást účetní závěrky tvoří tyto
výkazy – Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha, Příloha k účetní závěrce – vše sestavené k 31. 12
2016. (viz. příloha č.1)

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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4. Rozdělení dotace pro sport z rozpočtu obce Zlatá
Koruna na rok 2017
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozdělení dotace z rozpočtu obce Zlatá Koruna na
rok 2017, dle vyhlášeného dotačního programu na podporu sportu.
Diskuse:
Ing. Petr Gallistl – poděkoval obci za přidělenou dotaci pro SK Zlatá Koruna a prezentoval
účelnost využití poskytnuté dotace

Usnesení ZO č.14/2017-4
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o poskytnutí dotace pro Sportovní klub SK Zlatá
Koruna z.s. ve výší dotace 54.476,80,-Kč a Sbor dobrovolných hasičů Plešovice ve výší
dotace 45.516,80,-Kč, dle pravidel vyhlášeného dotačního programu a pověřuje starostu
obce k podpisu.

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

5. Různé
5.1. Příspěvek pro SDH Plešovice na nákup nové
přenosné motorové stříkačky
Zastupitelstvo projednalo návrh rady obce na poskytnutí příspěvku pro SDH Plešovice na
nákup nové přenosné motorové stříkačky v částce 35.000,-Kč
Diskuse: nenaplněna

Usnesení ZO č.14/2017-5
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 35.000,-Kč, který je obsažen
v rozpočtovéé změně č.3/2017 pro SDH Plešovice na zakoupení nové přenosné motorové
stříkačky a pověřuje starostu obce k podpisu předmětné smlouvy.

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

5.2. Schválení vnitřní směrnice – Postup při zadávání
veřejných zakázek malého
rozsahu
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na schválení vnitřní směrnice – Postup při zadávání
zakázek malého rozsahu z důvodu úpravy odkazu na nový zákon o zadávání veřejných
zakázek. Hodnota parametrů tak i způsob zadávání zůstává stejný.
Diskuse: nenaplněna

Usnesení ZO č.13/2017-4
Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní směrnici – postup při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu (viz. Příloha č.2)

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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6. Diskuse a závěr
Diskuse
Mgr. Jindřich Špinar – dotaz ke stavebním aktivitám na pozemku KN č. 669 v k.ú.Rájov,
která je v rozporu s územním plánem obce Zlatá Koruna a s přijatým usnesením ZO
č.10/2016-6 ze dne 22.6.2016
Eva Jakešová – podala svůj názor na současnou situaci mostu ve Zlaté Koruně
v souvislosti s rozhledovými poměry na tomto mostě a připomínka k novému stavu
budoucího dopravního značení v lokalitě Rájov – Cihelna. Nesouhlas s tímto DZ.Dále
informace ke stavební činnosti p.Müllera v lokalitě Rájov – Cihelna.Informace a stížnost
na výsadbu dřevin (tújí) pí. Haanové v souvislosti s následky případných záplav. Stížnost
na chování ostatních obyvatel v lokalitě Rájov – Cihelna. Nesouhlas k narušování
životního prostředí v této lokalitě.
Bc. Jan Bouček – dotaz ke stavu příprav rekonstrukce restaurace na Kovárně v Rájově
Ing. Eremiáš – dotaz k dopravnímu omezení v lokalitě Rájov – Cihlena
Eva Jakešová – žádá o osazení nového DZ v nejzazším stanoveném termínu
Dipl.-Kffr.Univ.Ing. Jana Eremiášová (Jakešová) – dotaz k budoucímu DZ
(v 19.40 hod odchází ze zasedání s omluvou zastupitel Jiří Domin)
Eva Jakešová – dotaz na činnost na pozemku na levobřežní straně nad zlatokorunským
mostem

Závěr
Jednání bylo ukončeno v 20.10 hod

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

Ověřovatelé zápisu:

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

…………………………..
Mgr. Jaroslav Král
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………………………………..
Mgr. Jindřich Špinar

