Zápis č. 5 ZO ze dne 11.09. 2019

Zápis č. 5
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 11. 9. 2019
Přítomno: 10 členů ZO
Omluveno: 5 členů ZO (Radek Moučka, Ing. Antonín Haniš, František Daněk., Mgr.
Jaroslav Král, Ing. Radek Pomije)

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce a kontrolního výboru
3. Projednání posledních žádostí o zapracování do nového územního
plánu před veřejným projednáváním
4. Uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků
5. Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu
Vltavské cyklostezky
6. Majetkoprávní záležitosti – směna částí pozemků v k.ú.Plešovice
Část pozemku KN č. 604/1 o výměře 34 m2 za část pozemku KN č.290
o výměře 37 m2.

7. Diskuse a závěr

1. Zahájení – volba návrhové komise
Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.00 starosta obce, dále konstatoval, že je
přítomna nadpoloviční většina členů ZO, takže je jednání usnášení schopné. Dále
proběhlo schválení programu jednání.

- program byl schválen 10 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu: Jan Bouček Dis. a PhDr. Pavel Král

– schváleno 8 hlasy, nikdo proti, 2 se zdrželi.
Návrhová komise:
předseda Ing. Jiří Matoušek, člen Petr Šipon DiS., Mgr. Ladislav Sirový

– návrhová komise byla schválena 10 hlasy, nikdo proti, nikdo se
nezdržel.
Zapisovatelem: Andrea Gallistlová Bc.
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 12.06. 2019

– schváleno 10 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2. Zpráva o práci rady obce a kontrolního výboru
2.1. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 12. 06. 2019 do dnešního jednání ZO.
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Usnesení ZO č.5/2019-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od 12.
06. 2019 do 11. 9. 2019 a bere na vědomí provedenou rozpočtovou změnu č.5/2019,
č.6/2019 a č.7/2019

– schváleno 10 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2.2. Zpráva o práci kontrolního výboru
Zprávu o práci kontrolního výboru předložil k projednání na zasedání zastupitelstva obce
předseda kontrolního výboru ing. Petr Kornatovský.

Usnesení ZO č.5/2019-2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu kontrolního výboru ze dne 5.6.2019.

– schváleno 10 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

3. Projednání posledních žádostí o zapracování do
nového územního plánu před veřejným
projednáváním
Zastupitelstvo obce projednalo poslední obdržené žádosti o zapracování do nového
územního plánu obce Zlatá Koruna.

Usnesení ZO č.5/2019-3
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna souhlasí se zapracování požadavků č.1-6 a 8 a 9, dle
přílohy do územního plánu obce Zlatá Koruna. (Příloha č.1)

Schváleno 9 hlasy, nikdo proti a 1 se zdržel

4. Uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání
přestupků
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna projednala uzavření veřejnoprávní smlouvy V souladu s
§ 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 105
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o
odpovědnosti za přestupky“) s Městem Český Krumlov s dobou trvání smlouvy do
31.12.2022

Usnesení ZO č.5/2019-4
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna projednala a schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy
V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
a § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen
„zákon o odpovědnosti za přestupky“) s Městem Český Krumlov s dobou trvání smlouvy
do 31.12.2022 a pověřuje starostu obce k podpisu.

Schváleno 10 hlasy, nikdo proti a nikdo se nezdržel

5. Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a
realizaci projektu Vltavské cyklostezky
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Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna projednalo „Memorandum o vzájemné spolupráci při
přípravě a realizaci projektu Vltavské cyklostezky“

Usnesení ZO č.5/2019-5
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna projednalo a schválilo „Memorandum o vzájemné
spolupráci při přípravě a realizaci projektu Vltavské cyklostezky“ a pověřuje starostu obce
k podpisu.

Schváleno 10 hlasy, nikdo proti a nikdo se nezdržel

6. Majetkoprávní záležitosti – směna částí pozemků
v k.ú.Plešovice
Část pozemku KN č. 604/1 o výměře 34 m2 za část
pozemku KN č.290 o výměře 37 m2.
Zastupitelstvo obce projednalo směnu části obecního pozemku KN č. 604/1 v k.ú.
Plešovice o výměře 34 m2 za část pozemku vlastníka paní Šárky Kastlové KN č.290 v k.ú.
Plešovice o výměře 37 m2.

Usnesení ZO č.5/2019-6
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části obecního pozemku KN č. 604/1 v k.ú.
Plešovice o výměře 34 m2 za část pozemku KN č.290 v k.ú. Plešovice o výměře 37 m2 a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

– schváleno 10 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

7.Diskuse a závěr
Diskuse
Starosta – podal informaci o průběhu návštěvy zástupců obce Zlatá Koruna v maďarském
městě Bábolna.
Jan Bouček Dis. – dotaz k zanesené usazovací jímce u viaduktu v Rájově, zařízení ŘSD
ČR.
Ing. Jana Eremiášová – dotaz k současnému vedení mysliveckého kroužku a námět na
doplnění el. čerpadla pro jímání vody pro zalévání na místním hřbitově
Jan Bouček Dis. – dotaz k dokončení el. ovládání zvonu na Kovárně v Rájově
Ing. Jiří Matoušek – námět na úpravu pěšiny ze Z.Koruny na Plešovice v místě u kapličky
z důvodu podmáčené části
Pí. Špringlová – námět na označení směru pro chodce pro bezpečné překonání silnice
I/39 k podchodu k autobusové zastávce směr Č.Budějovice.

Závěr
Jednání bylo ukončeno v 20.25 hod
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………………………
Radek Moučka
1.místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

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

………………………..
Jan Bouček Dis.
člen zastupitelstva obce
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………………………………..
PhDr. Pavel Král Ph.D.
člen zastupitelstva obce

