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ustavujícího zasedání ZO

U příležitosti 100 let republiky byly vysazeny v naší obci dvě lípy. První na plešovické
návsi a druhá ve stromořadí u stezky pro pěší a cyklisty mezi parkovištěm a místním hřbitovem. Tato slavnostní akce proběhla za pomoci dobrovolných hasičů z Plešovic a Rájova a několika desítek místních obyvatel. Lípa v Plešovicích byla dodána správou CHKO
Blanský les. Druhá byla zakoupená naší obcí. Děkuji všem zúčastněným, kteří byli nápomocni této významné vzpomínkové akci. Ještě jednou si navzájem popřejme k tomuto
našemu jubileu pokračující dobu míru a svobody. Važme si toho, v jaké době žijeme a
uvědomujme si, že mír a svoboda není samozřejmostí. Každý z nás by se měl snažit, aby
tyto nezbytné skutečnosti byly zachovány i pro čas budoucí.
Důležitou součástí naší svobody jsou demokratické volby, kterých bychom se měli
všichni účastnit, neboť svým hlasem určujeme směr naší budoucnosti. Poslední volby,
které se uskutečnili ve dnech 5. a 6.října 2018 určili směr naší budoucnosti v naší obci.
Bylo zvoleno 15 našich spoluobčanů, kteří budou hájit Vaše zájmy v obecních záležitostech. Dne 29.10.2018 proběhlo ustavující zasedání nového zastupitelstva obce, které beze
zbytku respektovalo Vaši vůli, kterou jste vyjádřili svou volbou. Jménem všech zvolených
zastupitelů si Vám dovoluji poděkovat za vysokou účast ve volbách a za Vaši vloženou
důvěru.
Dovolte, abych na tomto místě rovněž poděkoval minulému zastupitelstvu za jejich
práci a odpovědné rozhodování. Máme šest nových zastupitelů a devět stávajících. Máme
nový tým, který je připraven pracovat pro svou obec a pro své spoluobčany. Pokračovat
v práci, která nikdy nekončí.
S průběhem každého jednání zastupitelstva obce se můžete vždy seznámit přímo,
neboť jednání jsou veřejně přístupná nebo následně v zápise z jednání zastupitelstva
i rady obce, které je Vám plně k dispozici na Obecním úřadě. Rovněž přijatá usnesení zastupitelstva i rady obce naleznete na oficiálních webových stránkách obce
www.zlatakoruna.cz. V případě nejasností a v případě, že se chcete dozvědět pravý
stav věcí obecních záležitostí, obracejte se přímo na starostu obce nebo na nově
zvolené zastupitele obce, kteří Vám ochotně problematiku dané věci osvětlí a vyslechnou Váš názor, který je vždy cennou informací pro další práci v obci.
S úctou Váš starosta Milan Štindl
Události 28. října 1918…
…večer 28. října vydal Národní
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výbor první zákon, zákon o
zřízení samostatného státu

Vítání nejmladších občánků
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československého, a poté bylo
ještě zveřejněno provolání
Národního výboru "Lide čes-

Ohlédnutí za volebními
výsledky

koslovenský. Tvůj odvěký sen
se stal skutkem ...".

Strana 2

28. ročník, vydání 5/2018

ZPRÁVA O PRŮBĚHU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE VE ZLATÉ KORUNĚ
Registrační úřad Český Krumlov zaregistroval pro volby do zastupitelstva obce Zlatá Koruna 3 kandidátní listiny.
První Sdružení nezávislých kandidátů obce Zlatá Koruna s počtem 15 kandidátů. Druhá Nezávislí pro Zlatou Korunu, Rájov a Plešovice s počtem 15 kandidátů. Třetí Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst s počtem
15.Celkovým počet kandidátů byl tedy 45. Dne 24.9.2018 bylo registračním úřadem Český Krumlov zasláno na
obecní úřad Zlatá Koruna prohlášení dvou kandidátů o vzdání se kandidatury. Jednalo se o dva kandidáty Hnutí
nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. Tato informace byla rovněž zveřejněna na informační desce ve volební místnosti tak, jak ukládá zákon.
Ve volebních seznamech bylo zapsáno celkem 626 voličů, počet vydaných a odevzdaných obálek činil 405, což
představovalo účast voličů 64,7 %. Celkem 404 platných hlasů (Pro srovnání celorepubliková účast byla 47, 34 %)
Z těchto hlasů obdržely:
ZASTUPITELSTVO OBCE 2018-2022
• Sdružení nezávislých kandidátů obce Zlatá Koruna 46,60 % (7 mandátů :
Štindl Milan, Moučka Radek, Ing. Kornatovský Petr, Ing. Haniš Antonín, Gallistlová Andrea Bc.,
Daněk František, Mgr. Sirový Ladislav)
• Nezávislí pro Zlatou Korunu,Rájov a Plešovice 46,74 % (7 mandátů :
Mgr.Král Jaroslav, Jan Bouček DiS., Ing. Pomije Radek, Ing. Gallistl Petr, PhDr. Král Pavel Ph.D.,
Ing. Zeman Petr, Ing. Matoušek Jiří)
• Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst 7,67 % (1 mandát : Šipon Petr DiS.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZPRÁVA Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZLATÁ KORUNA
29.ŘÍJNA 2018
•

Všech 15 zvolených zastupitelů složilo slib zastupitele a ujalo se svých mandátů

•

Starostou obce byl již popáté za sebou zvolen pan Milan Štindl

•

1.místostarostou obce byl zvolen pan Radek Moučka a 2.místostarostou pan Mgr. Jaroslav Král

•

Rada obce byla zvolena ve složení Milan Štindl, Radek Moučka, Mgr .Jaroslav Král, Ing. Radek Pomije a
PhDr. Pavel Král Ph.D.

•

Kontrolní výbor byl zvolen ve složení předseda Ing. Petr Kornatovský, člen Ing. Jiří Matoušek, člen Petr
Šipon DiS.

•

Finanční výbor byl zvolen ve složení předseda Ing. Petr Gallistl, členka Andrea Gallistlová Bc. ,člen Ing.
Antonín Haniš

•

Oprávněnými členy zastupitelstva obce přijímat prohlášení o uzavření manželství v matričním obvodu
obecního úřadu Zlatá Koruna byli řádně zvolení Milan Štindl, Radek Moučka, Mgr. Jaroslav Král, Ing. Petr
Kornatovský, Mgr. Ladislav Sirový, PhDr. Pavel Král Ph.D., František Daněk a Jan Bouček DiS.

•

Bylo rozhodnuto o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(1.místostarosta 1.700,-Kč, 2. místostarosta 1.700,-Kč,člen rady obce 840,-Kč,předsedové výborů a komisí
600,-Kč,členové výborů a komisí 290,-Kč, člen zastupitelstva obce oprávněný přijímat prohlášení o uzavření manželství v matričním obvodu obecního úřadu Zlatá Koruna : Za každý svatební obřad 300,-Kč)

Následující zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 12.prosince 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na
radnici ve Zlaté Koruně.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 26.října 2018 proběhlo slavnostní uvítání nejmladších občánků naší obce.
Slavnostního uvítání se zúčastnilo 9 nových občánků. Přejeme jim ještě jednou vše nejlepší a mnoho pohody do jejich života.

František BICEK, Zlatá Koruna

Viktorie KOKLAROVÁ, Zlatá Koruna

Tomáš JAKUBEC, Zlatá Koruna

Filip BERÁNEK, Rájov

Jiří EREMIÁŠ, Rájov

Tomáš Alois HORÁK, Rájov

Amálie KANTOROVÁ, Rájov

Ellen KORBULCOVÁ,Z. Koruna

Ladislav SIROVÝ, Rájov
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PODĚKOVÁNÍ

Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

internetové stránky : http://www.zlatakoruna.cz/

JMÉNEM HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA
HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
DĚKUJEME VŠEM SPOLUOBČANŮM,
KTEŘÍ NÁS PODPOŘILI SVÝMI HLASY V
KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 2018.

Na těchto stránkách je umístněný i tento zpravodaj.

Ohlédnutí za volebními výsledky
Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, dovolte mi, abych vám všem poděkoval za účast v letošních volbách
do obecních zastupitelstev. Ať jste již volili jakoukoliv ze tří kandidujících stran, dali jste svým hlasem jasně najevo, že o dění ve Zlaté Koruně, Rájově a Plešovicích máte mimořádný zájem. Mám velkou radost, že k letošním
volbám přišlo ve Zlaté Koruně 64,70% oprávněných voličů, což je značný republikový nadprůměr (v ČR
47,34%). Toto číslo je však také velmi zavazující pro všech 15 zvolených zastupitelů, kteří budou reprezentovat
vaše volební hlasy v následujících čtyřech letech.
Po ustavujícím obecním zastupitelstvu, jež proběhlo v pondělí 29. října, nastává pro Zlatou Koruna jedna nová
situace. Tou je existence dvou místostarostů, která se objevuje ve Zlaté Koruně od roku 1989 poprvé. Tato skutečnost je výsledkem jednání dvou nejsilnějších stran, které ve Zlaté Koruně získaly stejný počet sedmi mandátů.
Při společném nalézání nejlepšího možného východiska, jsme se velmi striktně držely volebních výsledků. Jelikož
nejvyšší počet preferenčních hlasů získal Milan Štindl, respektovali jsme tuto skutečnost a navrhli ho do funkce
starosty obce. V celkovém počtu hlasů však uspělo naše sdružení a tudíž získalo tři zástupce ve výkonném orgánu obce, kterým je rada. Z důvodu identického počtu mandátů obou uskupení a značné praktičnosti
v následujících čtyřech letech, jsme se dohodli na navýšení počtu místostarostů z jednoho na dva. Staronový
místostarosta Radek Moučka bude pokračovat ve výkonu své funkce, která spočívá v mnoha organizačních a
logistických záležitostech, které jsou nezbytné pro zajištění obecních akcí. Další důležitou náplní bude zajištění
spolupráce s dobrovolnými hasiči z Plešovic a Rájova, jejichž činnost je pro naši obec nepostradatelná. Mojí pracovní náplní bude zejména organizace a realizace kulturního, společenského a sportovního života v obci. Do této
oblasti spadá taktéž podpora aktivních občanů či spolků, které již přispívají nebo by chtěli v budoucnu přispět
k bohatšímu kulturnímu a společenskému dění ve Zlaté Koruně, Rájově a Plešovicích.
Existence dvou místostarostů není výjimečná ani v okolních obcích. K obdobnému kroku se rozhodli například i zastupitelé v Přísečné. V minulosti tento model fungoval i v nedalekém Přídolí. S navýšením počtu místostarostů nevzniknou obci ani zvýšené finanční náklady, jelikož stávající odměna bude rozdělena na dvě stejné
částky. O kladech či záporech nového řešení budete po čtyřech letech rozhodovat opět vy - občané Zlaté Koruny, Rájova a Plešovic. Sám za sebe však věřím, že se nám podařilo najít funkční řešení, které bude ku prospěchu
všem obyvatelům našich obcí.
V období slavného výročí vzniku Československé republiky mi na závěr dovolte, abych vám ještě jednou
poděkoval za vaši účast ve volbách a popřál poklidné podzimní dny. V případě, že byste nyní i v časech budoucích měli na mne jakékoliv otázky, návrhy či připomínky, neváhejte mne oslovit osobně, telefonicky nebo emailem.

S přáním všeho dobrého
jaroslav.kral@centrum.cz

Jaroslav Král
tel. 776 861 118

