Zápis č. 20 ZO ze dne 27.6. 2018

Zápis č. 20
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 27. 6. 2018
Přítomno: 12 členů ZO
Omluveno: 3 členové ZO (viz. Listina přítomných)

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce
3. Smlouva o spolupráci mezi obcemi – Město Český Krumlov, realizace
projektu „Protipovodňová opatření v ORP Český Krumlov“
4. Změna ceny vodného a stočného od 1.7.2018
5. Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje v roce 2018
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 doplnění o bod č.5 a schválení programu jednání.

- program byl schválen 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu: Ing. Petr Kornatovský a Mgr. Jaroslav Král

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti,1 se zdržel.
Návrhová komise:
předseda Ing. Jiří Matoušek, člen Jiří Domin a člen Miroslav Hofman

– návrhová komise byla schválena 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se
nezdržel.
Zapisovatelem: Radek Moučka
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 25.4.2018

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 25. 4. 2018 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.20/2018-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od 25. 4.
2018 do 27. 6. 2018 a bere na vědomí provedené rozpočtové změny č.3/2018 a
č.4/2018.

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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3. Smlouva o spolupráci mezi obcemi – Město Český
Krumlov, realizace projektu „Protipovodňová opatření
v ORP Český Krumlov“
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s městem Český
Krumlov na zapojení Obce Zlatá Koruna do společného projektu „Protipovodňové opatření
obce s rozšířenu působností Český Krumlov“. Výsledkem pro obec Zlatá Koruna bude
získání digitálního povodňového plánu obce Zlatá Koruna a jednoho hladinoměru, který
bude on-line monitorovat výšku hladiny Vltavy u mostu ve Zlaté Koruně.

Usnesení ZO č.20/2018-2
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna projednalo a schválilo smlouvu o spolupráci mezi
obcemi s Městem Český Krumlov za účelem společného postupu při realizaci projektu
„Protipovodňové opatření v ORP Český Krumlov“ a pověřuje starostu obce k podpisu.

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

4. Změna ceny vodného a stočného od 1.7.2018
Zastupitelstvo obce projednalo zprávu z posouzení následného monitoringu roku 2017
v oblasti provozování a finanční udržitelnosti projektu“ Kanalizace, ČOV a vodovod v obci
Zlatá Koruna“ od SFŽP ČR a z ní vyplývající nápravné opatření v podobě zvýšení ceny
vodného na cenu 41,95,-Kč/m3 a u stočného na cenu 32,70,-Kč/m3 bez DPH s platností
od 1.7.2018.

Usnesení ZO č.20/2018-3
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného 41,95,-Kč/m3 bez DPH a cenu stočného
32,70,-Kč/m3 bez DPH s platností od 1.7.2018.

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

5. Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce
2018
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o
poskytnutí dotace v rámci Prgramu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 na
realizaci projektu „Obnova veřejného rozhlasu obce Zlatá Koruna“ Číslo smlouvy
SDO/OREG/174/18.

Usnesení ZO č.20/2018-4
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace
v rámci Prgramu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 na realizaci projektu
„Obnova veřejného rozhlasu obce Zlatá Koruna“ Číslo smlouvy SDO/OREG/174/18 a
pověřuje starostu k podpisu.

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

6. Diskuse a závěr
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Diskuse
Starosta – dotaz na názor zastupitelstva obce k případné nové soutěži na
dodavatele el. energie a plynu pro další období a žádost k finančnímu výboru o
možném doporučení postupu.
Ing. Petr Gallistl – připraví doporučení pro radu obce ve věci uzavření nových
smluv na dodávku el. energie a plynu na další dva roky.
Bc. Jan Bouček – sdělil svou zkušenost s provedenou aukcí na dodavatele
energií.
Mgr. Jaroslav Král – jako předseda kulturní komise provedl seznámení
s programem Mariánské pouti a požádal přítomné o pomoc s organizací a
přípravou.
Starosta – seznámení s termínem dalšího vydání zlatokorunského zpravodaje
Ing. Jana Eremiášová – dotaz na stav pozemku naproti hřbitovu KN č.669 k.ú.
Rájov

Závěr
Jednání bylo ukončeno v 19.05 hod

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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

