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Datum 22.12. 2017

Vážení spoluobčané,
Uzávěrka příštího čísla
zpravodaje
je 31. ledna 2018

Dovolte, abych na závěr roku provedl „inventuru“ činnosti obce. Významné obecní akce jsou
zmíněny pouze názvem. K seznamu akcí je nutné připočíst běžné provozní a další drobnější
záležitosti. Bližší informace jsem připraven sdělit osobně například na veřejném zasedání zastupitelstva obce, které doporučuji všem navštěvovat. Velmi děkuji všem za projevenou pomoc
v právě končícím roku při správě našich společných veřejných věcí.
S úctou Váš starosta Milan Štindl
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VÝZNAMNÉ OBECNÍ AKCE ROKU 2017
Předání vybudovaných polích cest v k.ú. Rájov po pozemkové úpravě (v hodnotě cca. 9 mil.)
od státu * Dovybavení požární zbrojnice v Plešovicích * První obecní zlatokorunský ples * 3x
velké poruchy na vodovodním řadu v horní části Zlaté Koruny * Masopust ve Zlaté Koruně a
Rájově * Zájezd do termálních lázní * Květnové oslavy výročí od ukončení 2.světové války *
Pořízení zahradního malotraktoru na sečení fotbalového hřiště * Pokračování ve výměně vodovodního řadu ve Zlaté Koruně cca. 400 m vč. rekonstrukce odlehčovací šachty * Úprava
odvodnění části návesního prostoru v Plešovicích * Výměna 32 sloupů a svítidel veřejného
osvětlení, Rájov, Zlatá Koruna horní a dolní část * Dostavba veřejného osvětlení v nové zástavbě v Rájově * Výměna trubního vedení potoka Jordánek v horní části Zlaté Koruny cca.
140 m * Dětský den Letná * Hry barevných obcí v Černotíně (3. místo) * Oprava místní komunikace kamenná dlažba u starého hřbitova * Rekonstrukce zábradlí místní komunikace ve
vodáckém kempu ve Zlaté Koruně * Mariánská pouť ve Zlaté Koruně * Zahájení rekonstrukce
Kovárny v Rájově * Osazení dopravních zrcadel v Rájově a Zlaté Koruně * Doplnění vybavení
JSDHO Zlatá Koruna * Venkovní posilovna u požární nádrže v horní části Zlaté Koruny –
Fitness stezka Podkletí * Výsadba lípy srdčité – doplnění aleje Rájov – Zlatá Koruna a u polní
cesty na Přísečnou * Pořízení strojního koštěte na malotraktor * Rekonstrukce ulice u bytovek
v horní části Zlaté Koruny * Adventní program * Zahájení rekonstrukce bytu v č.p.5 ve Zlaté
Koruně v rámci dotačního programu Sociální bydlení * Podpora spolkových akcí * Fotbalisté
SK Zlatá Koruna muži postup do krajské soutěže. 4 mládežnická družstva * SDH Rájov 80.
výročí od založení sboru * SDH Plešovice zakoupil novou motorovou soutěžní stříkačku.
Muži, ženy, mládežnická družstva
Projektová příprava
Úprava veřejného prostranství náves Rájov * Rekonstrukce části suterénu DKS pro sportovce
* Pokračování výměny vodovodního řadu v horní části Zlaté Koruny * Projednávání nového
územního plánu obce Zlatá Koruna * Dostavba VO Plešovice – Plešovice Zátiší vč. bezpečného místa pro přecházení přes silnici III. Třídy * Doplnění kanalizace, vodovodu, VO v ulici
u požární nádrže ve Zlaté Koruně-horní část * Intenzifikace ČOV Zlatá Koruna – horní část
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Vánoční zábava
SK Zlatá Koruna – fotbal
Masopust 2018
Šetříme občanům

Krásné prožití vánočních svátků,
mnoho úspěchů a pevného zdraví, v novém roce,
Vám Všem přeje Váš starosta,
Obecní zastupitelstvo, Obecní úřad a Mateřská škola Zlatá Koruna
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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
13. PROSINCE 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
• zprávu o práci rady obce a kontrolního výboru za poslední období
• cenu vodného a stočného pro rok 2018:
Vodné 40,95,-Kč/m3 bez 15 % DPH
Stočné 31,95,-Kč/m3 bez 15 %DPH
• kompenzaci z obecního rozpočtu pro domácnosti ve výši 14,75,- Kč/ m3 bez DPH na stočném
(stočné pro domácnosti bude tedy v roce 2018 v ceně 17,20,-Kč bez DPH)
• vložení 710.716,-Kč z rozpočtu obce v roce 2018 do vodohospodářského fondu, které budou použity
pouze pro obnovu a investice do vodohospodářského majetku obce.
• rozpočet obce na rok 2018 jako vyrovnaný na straně příjmů a výdajů 14.461.176,-Kč.
• aktualizaci č.1 Místního programu obnovy venkova do roku 2021.
• úpravu systému parkovacího povolení u zóny v historické čísti Zlaté Koruny ve věci parkování místních
obyvatel. Povolení k parkování občanů, fyzických osob s trvalým pobytem v obci Zlatá Koruna se bude
od 1.1.2018 vydávat bezplatně.
Poznámka a vysvětlení k tomuto bodu:
Úprava parkovacího systému je v odstranění duplicity v povinnosti úhrady za využívání veřejného prostranství při parkování vozidel. Od 1.1.2018 se bude povolenka pro parkování u zóny v historické čísti Zlaté
Koruny občanům, fyzickým osobám s trvalým pobytem v obci Zlatá Koruna vydávat bezplatně. K parkování svých vozidel využívejte prioritně své pozemky. Pokud to z nějakých objektivních důvodů není možné
(cca. do 5% všech obyvatel a provozovatelů v obci) můžete k tomuto využívat vhodné části veřejného
prostranství. Podmínkou je nepřekážet v dopravě, neporušovat silniční předpisy, neodstavovat vozidla, kde
budete zhoršovat bezpečnost dopravy, neparkovat na chodníku. Nepřekážet svým vozidlem při letní a zimní
údržbě komunikací a zaplatit na obecním úřadě místní poplatek za využívání veřejného prostranství za účelem parkovacího místa, dle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č.1 z roku 2011 a) pro parkování
osobního automobilu 200,-Kč/rok, b) pro parkování nákladního automobilu 500,-Kč/rok, c) pro parkování
nákladního automobilu s návěsem 1.000,-Kč/rok, d) pro parkování vlečného vozidla 500,-Kč/rok. Zároveň
zde platí, že nemáte toto místo garantováno. Týká se celého správního území obce Zlatá Koruna. (tzn.
Zlatá Koruna, Rájov a Plešovice)
• uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci pozemku KN č.556/7
v k.ú. Rájov s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, kterou se obec Zlatá Koruna stane
vlastníkem uvedeného pozemku.
• rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení nových 23 požadavků na zapracování změny území do nového
územního plánu obce Zlatá Koruna.
Následující zasedání zastupitelstva obce je plánované na 21. února 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na
radnici ve Zlaté Koruně.
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO DĚTI
V listopadu zahájila p. Hana Marková tvořivý kroužek
pro děti ve Zlaté Koruně. Doposud proběhly 3 lekce, během nichž si každý vytvořil originální výrobek z různých
materiálů. Práce se setkala s pozitivními ohlasy dětí i maminek.
V novém roce bude dílna opět pokračovat od 15.1.2018
vždy v pondělí jednou za 14 dní od 16,30 hod. v zasedací
místnosti obecního úřadu ve Zlaté Koruně.

Srdečně zveme na
„II. ZLATOKORUNSKÝ OBECNÍ PLES"

Kde se koná:

Dům kultury a sportu ve Zlaté Koruně
Kdy se koná:

Sobota 20.ledna 2018 od 19.30 do 3.00
Kdo hraje:

K tanci a poslechu hraje skupina
AMAROCK
a dechová kapela REGENT
Připravena bohatá tombola s řadou hodnotných cen.
Vstupné: 125,- Kč
Autobusová doprava zajištěna tam i zpět.
Kontakt na předprodej vstupenek:
p. Moučka - místostarosta obce tel.774 860 460
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 3. listopadu 2017 proběhlo
slavnostní uvítání nejmladších
občánků naší obce.
„Přejeme jim ještě jednou vše
nejlepší a mnoho
pohody do jejich života.“
Johana Kořánová, Plešovice

Barbora Štindlová, Rájov

Anna Bednaříková, Zlatá Koruna

Martin Grežo, Plešovice

Magdalena Alžběta Kučerová, Plešovice

Andrej Pradeniak, Zlatá Koruna

Tereza Peterková, Plešovice

Veronika Šustrová, Zlatá Koruna

Sára Zemanová, Rájov

Cecílie Zemanová, Rájov
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SK ZLATÁ KORUNA – FOTBAL A HOSTINEC NA LETNÉ
pořádají
Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

internetové stránky : http://www.zlatakoruna.cz/
Na těchto stránkách naleznete i tento zpravodaj.

VÁNOČNÍ ZÁBAVU
25.12.2017 od 18.00 hodin v HOSTINECI NA LETNÉ
Vstupné 120,-Kč
K tanci a poslechu zahraje kapela YAMBAND
Reservace na tel.: +420 775 601 817 nebo +420 730 190 254

MASOPUST 2018 V NAŠÍ OBCI
SETKÁNÍ SOUČASNÝCH A
BÝVALÝCH ZLATOKORUNSKÝCH
FOTBALISTŮ
v sobotu 30. 12. 2017
Tradiční fotbalové setkání na závěr roku a
přátelský zápas současných a bývalých fotbalistů a fanoušků místního fotbalového
klubu. Sraz je na místním hřišti v sobotu
30.12.2017 ve 13:00 hodin. Něco teplého na
zahřátí bude samozřejmě všem k dispozici!
Za SK Fotbal – ing. Petr Gallistl

MASOPUST V RÁJOVĚ
SOBOTA 3. ÚNORA 2018
Pořádaný místním sborem dobrovolných hasičů. Sraz masek je
ve 12.00 hod před Kovárnou. Začátek masopustního průvodu
je ve 12.30 od domu č.p.1. Přijďte svojí účastí podpořit snahu
pořadatelů o udržení této zaběhnuté a veselé tradice. Odměnou
vám bude nespočet pochutin a nápojů, které vám místí každoRadek Moučka
ročně nabízejí k pohoštění.
MASOPUST VE ZLATÉ KORUNĚ
SOBOTA 10.ÚNORA 2018
Pořádaný všemi, kdo mají rádi tuto staročeskou tradici. Sraz
masek je v 9.00 hodin před radnicí v dolní části obce.
Účastníci průvodu předem děkují zlatokorunským domácnostem za jejich vlídné přijetí a za připravené masopustní dobroty.
Začátek masopustního průvodu je v 9.30 hodin od radnice. Masopustní merenda s hudbou proběhne v hostinci Na Letné cca.
od 17.00 hodin do svítání.
Milan Štindl

