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Zápis č.4
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 28.6.2007
Přítomno :
Omluveno :

8 členů ZO
7 členů ZO

Program :
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce
3. Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání hospodaření za
rok 2006
4. Rozpočtové opatření a změna č.1/2007
5. Různé
5.1. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Urbanistická studie veřejného prostranství
centrálních částí obce Zlatá Koruna včetně osad Plešovice a Rájov“

6. Diskuse a závěr

1.Zahájení – volba návrhové komise

Jednání zastupitelstva zahájil v 18.00 starosta obce dále konstatoval,že je přítomna
nadpoloviční většina členů ZO,takže je jednání usnášení schopné,přečetl navržený
program.

- program byl schválen 8 hlasy ,nikdo proti,
Navrhl ověřovatele zápisu : Ladislav Krch a Jiří Šesták

– schváleno 8 hlasy, nikdo proti.
Návrhová komise:předseda Anna Šustrová,člen Antonín Haniš,člen Petr Hladík

– návrhová komise byla schválena 8 hlasy, nikdo proti.
Zapisovatel : Růžena Moučková
Dále upozornil přítomné,že zápis z minulého jednání ZO je řádně ověřen,nebyly vzneseny
žádné připomínky a zápis je k nahlédnutí na dnešním jednání.
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z ustavujícího zasednání ZO ze dne 3.5.2007

– schváleno 8 hlasy,nikdo proti.

2. Zpráva o práci rady obce

Starosta podal informace o práci rady obce od 3.5.2007 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.4/2007-1

Zastupitelstvo obce bere předloženou zprávu o práci rady obce od 3.5. 2007 do dnešního
jednání ZO na vědomí.

-schváleno 8 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
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3. Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání
hospodaření za rok 2006
Zastupitelstvo obce se seznámilo se závěrečným účtem a zprávou o přezkoumání
hospodaření za rok 2006.Starosta obce rovněž sdělil,že návrh závěrečného účtu, tak jako
zpráva o přezkoumání hospodaření byla řádně zveřejněna.

Usnesení ZO č.4/2007-2

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření a zprávu o přezkoumání hospodaření
bez výhrad .(příloha č.1)
Příjmy k 31.12.2006 činí 7.671.046,19,-Kč,Výdaje k 31.12.2006 činí 7.298.933,16,-Kč
Saldo příjmů a výdajů činí 372.113,03,-Kč,Stav účtu k 31.12.2006 činí 4.778.548,71,-Kč
(KB 3.751.374,18,-Kč a Raif.1.027.174,53,-Kč)

-schváleno 8 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

4. Rozpočtové opatření a změna č.1/2007
Zastupitelstvo obce se seznámilo s provedenou rozpočtovou změnou a opatřením
č.1/2007.

Usnesení ZO č.4/2007-3

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu a opatření č.1/2007.
Příjmy: + 364 414,Daň z příjmu PO za obce………………………….…66 720,Investiční transfer –KÚ stezka pro pěší…………….. 98 175,Odpadní vody-stočné……………………………….. 10 000,Odvody za odnětí ze ZPF…………………………… 2 591,Přijaté sankční platby………………………………..125 000,Přijaté neinvestiční dary……………………………. 5 000,Ost.nedaň.příjmy (svatby)………………………….. 40 000,Přijaté pojistné náhrady…………………………….. 5 530,Příjmy z fin.vypořádání……………………………. 11 398,CELKEM

364 414,-

Výdaje: + 364 414,Daň z příjmu za obce…………………………………..66 720,Ost.zál.pozemních kom.(stezka pro pěší)………………98 175,Odpadní vody………………………………………….. 8 500,Ost.neinvestiční transfery (obědy učitelky)…………… 4 700,Ost.záležitosti kultury …………………………………32 820,– transfer církev……………30 000,– vítání občánků…………… 2 820,Sportovní zařízení ……………………………………..25 230,(zavlažovací zař.,materiál,opravy)
Veřejné osvětlení………………………………………71 124,Pohřebnictví……………………………………………11 030,2
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Péče o vzhled obce……………………………………. 14 700,Vnitřní správa………………………………………….. 4 260,(ost.neinvest.dotace,plaby daní a poplatků)
Pojištění…………………………………………………12 795,Finanční vypořádání……………………………………. 5 846,Zaplacené sankce……………………………………….. 134,Neinvestiční dotace obcím (přestupky)………………… 4 000,Reg.svazek Podkletí……………………………………. 4 380,CELKEM

364 414,-

Přesuny mezi paragrafy:
Ostatní zál.kultury:
3319 ……….. -42 000,Ostatná zál.kultury: 3399 ……….. +42 000,Přesuny mezi položka uvnitř paragrafů: dle potřeby

-schváleno 8 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

5. Různé
5.1. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Urbanistická studie veřejného
prostranství centrálních částí obce Zlatá Koruna včetně osad
Plešovice a Rájov“
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s následujícím :
V současné době je zpracována urbanistická studie ,která byla vystavena po dobu více
jak měsíc na obecním úřadě k nahlédnutí a připomínkování.Návrhy veřejných
prostranství Rájov a Plešovice byly také předloženy na VH dobrovolných hasičských
sborů,kde je vysoké zastoupení občanů z těchto částí obce.Dále byla vyvolána schůzka
s NPÚ v Českých Budějovicích,neboť Zlatá Koruna – dolní část je vesnickou památkovou
zónou.Připomínky a náměty byly z větší části zapracované do předmětné studie.V
souvislosti s platností nového stavebního zákona vyvstala nová povinnost týkající se
urbanistických studií veřejných prostranství.K realizaci úprav veřejných prostranství již
nestačí schválená urbanistická studie zastupitelstvem obce,ale je nutné územní a
stavební povolení či ohlášení podle specifikace jednotlivých úprav.
Nyní máme zpracován a předložen dodatek č.1 smlouvy o dílo projekčního ateliéru na
dopracování urbanistické studie do podoby projektu k nutným stavebním rozhodnutím
(ÚR,SP,Odlášení).Nabídková cena dle dodatku je 277.746,-Kč vč.DPH.(Připomínám,že
cena dle smlouvy o dílo byla 101.150,-Kř vč.DPH)Jedná se tedy o dopracování
projekčních prací za 176.596,-Kč vč.DPH.
RO se detilně seznámila s dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo „Urbanistická studie veřejného
prostranství centrálních částí obce Zlatá Koruna včetně osad Plešovice a Rájov“.

Usnesení ZO č.4/2007-4

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo „Urbanistická
studie veřejného prostranství centrálních částí obce Zlatá Koruna včetně osad Plešovice
a Rájov“uzavřenou s Architektonickým ateliérem Štěpán,České Budějovice.Jedná se o
dopracování urbanistické studie do podoby kompletního projektu s cenou 277.746,-Kč
vč.DPH s vědomím,že tato cena za projekční práce je cenou konečnou.

-schváleno 8 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
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6. Diskuse a závěr

Diskuse

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast na dnešním jednání a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno ve 19.10 hod

………………………
Růžena Moučková
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

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

…………………………..
Ladislav Krch
…………………………..
Jiří Šesták
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