Zápis č. 17 ZO ze dne 13.12. 2017

Zápis č. 17
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 13. 12. 2017
Přítomno: 14 členů ZO
Omluveno: 1 člen ZO (viz. Listina přítomných)

Program:
1. Zahájení
2. Projednání nových žádostí o zařazení návrhů do pořízení nového
územního plánu obce Zlatá Koruna
3. Zpráva o práci rady obce a kontrolního výboru
4. Cena vodného a stočného pro rok 2018
5. Rozpočet obce na rok 2018
6. Různé
6.1. Parkovací karty zóna Zlatá Koruna historická část
6.2. Aktualizace č.1 Místního programu obnovy venkova 2016-2021
7. Majetkoprávní záležitosti – Bezúplatný převod od státu KN č.556/7
v k.ú.Rájov
8. 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. Petr Kornatovský a Mgr. Jaroslav Král

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, 1 se zdržel.
Návrhová komise:
předseda František Daněk, člen Jiří Domin a člen Ing. Jiří Matoušek

– návrhová komise byla schválena 12 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 13.9. 2017

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

2. Projednání nových žádostí o zařazení návrhů do
pořízení nového územního plánu obce Zlatá Koruna
Zastupitelstvo obce projednalo podané nové žádosti o změnu v rámci pořizování nového
územního plánu. Na veřejném jednání byl rovněž přítomen ing. arch. Václav Štěpán a
Ing. Simona Mayerová.
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Projednání jednotlivých žádostí vč. Usnesení ZO č.17/2017-1 až Usnesení
ZO č.17/2017-22 je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou
součástí tohoto zápisu (Příloha č.1)

3. Zpráva o práci rady obce a kontrolního výboru
Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 13. 9. 2017 do dnešního jednání ZO.
Diskuse: nenaplněna

Usnesení ZO č.17/2017-23
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od 13. 9.
2017 do 13. 12. 2017 a bere na vědomí provedené rozpočtovou změnu č.9/2017,
č.10/2017 a č.11/2017

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

Zpráva o práci kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru Ing Jiří Matoušek přednesl zprávu o práci kontrolního
výboru, dle zápisu ze dne 30.11.2017
Diskuse: nenaplněna

Usnesení ZO č.17/2017-24
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci kontrolního výboru,
dle zápisu ze dne 22.11.2016 a souhrnnou roční zprávu kontrolního výboru.

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

4. Cena vodného a stočného pro rok 2018
Starosta obce podal zprávu a návrh na cenu vodného a stočného pro rok 2018
Diskuse: nenaplněna

Usnesení ZO č.17/2017-25
• Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného a stočného na rok 2018
Vodné 40,95,-Kč/m3 bez DPH
Stočné 31,95,-Kč/m3 bez DPH

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci pro domácnosti ve výši 14,75,-Kč bez DPH na
m3, dle zaplaceného stočného a výpočet množství vypouštěných odpadních vod.
Způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod:
1. DOMÁCNOSTI (tzn. nepodnikající fyzická osoba)
a) v případě 100% podílu odběru vody z veřejné sítě vodovodu dle skutečného
množství.
b) v případě odběru vody a to i částečně z jiných zdrojů se výpočet
vypouštěné vody bude řídit dle platné vyhlášky č.428/2001 Sb.
(Kalkulace ceny stočného na osobu a rok je 35m3 odpadních vod)
2. PRÁVNICKÉ OSOBY
a) v případě 100% podílu odběru vody z veřejné sítě vodovodu dle skutečného
množství a to počet trvale hlášených osob v obci Zlatá Koruna x 35m3 za cenu
určenou pro domácnosti. Zbývajicí množství odečteného z vodoměru za cenu
•
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pro právnické osoby.
b) v případě odběru vody a to i částečně z jiných zdrojů se výpočet vypouštěné vody
bude řídit dle platné vyhlášky č.120/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
(Počet trvale hlášených osob v obci Zlatá Koruna x 35m3 za cenu určenou pro
domácnosti.Zbývající množství za cenu pro právnické osoby.)
Použití způsobu výpočtu v nerozhodných případech je v kompetenci rady obce.
•

Zastupitelstvo obce schvaluje vložení 710.716,-Kč do vodohospodářského fondu
v roce 2018.

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

5. Rozpočet obce na rok 2018
Starosta obce podal zprávu a návrh na rozpočet obce na rok 2018. Návrh rozpočtu byl
řádně vyvěšen, projednán radou obce a finančním výborem a bylo rovněž odpovězeno na
všechny dotazy týkající se návrhu.
Diskuse:
Ing. Petr Gallistl – kritika k navyužívání finančních reserv a podhodnocenému rozpočtu

Usnesení ZO č.17/2017-26
Rozpočet na rok 2018 byl schválený jako vyrovnaný. (Příloha č.2)

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

6. Různé
6.1. Parkovací karty zóna Zlatá Koruna historická část
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na 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 vydávat
bezplatně.
Diskuse: nenaplněna

Usnesení ZO č.17/2017-27
Zastupitelstvo obce schvaluje 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.

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

6.2. Aktualizace č.1 Místního programu obnovy
venkova 2016-2021
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na schválení aktualizace č.1 Místního programu
obnovy venkova 2016 – 2021.
Diskuse: nenaplněna

Usnesení ZO č.17/2017-28
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci č.1 Místního programu obnovy venkova 2016 –
2021 (Příloha č.3)

– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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7. Majetkoprávní záležitosti – Bezúplatný převod od
státu KN č.556/7 v k.ú.Rájov
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na bezúplatný převod pozemkové parcely KN
č.556/7 v k.ú.Rájov (stará komunikace Rájov náves – K Boučkům o výměře 3140m2) od
státu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Diskuse: nenaplněna

Usnesení ZO č.17/2017-29
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
nemovité věci č.274/2017-UZSVM/C/11985/2017-Sv a to pozemkové parcely č.556/7
v k.ú. Rájov a pověřuje starostu obce k podpisu.

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

8. Diskuse a závěr
Diskuse
Starosta – informace k práci obce za uplynulý rok
Ing. Petr Kornatovský – dotaz ke stavebnímu dozoru na stavbě Kovárny v Rájově

Závěr
Jednání bylo ukončeno v 22.45 hod

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

Ověřovatelé zápisu:

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

………………………..
Ing. Petr Kornatovský
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………………………………..
Mgr. Jaroslav Král

