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Datum 8.11.2007

Příští jednání
Zastupitelstva obce
26.listopadu 2007
v 18.00 hod

Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

-

Radnice
ve Zlaté Koruně
Jednání
zastupitelstva obce
je veřejné !
Využijte tuto příležitost
zjistit
nejaktuálnější
dění v obci !

-

uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků pro zemědělské účely se
společností ZEMOS Zubčice s r.o.(Nástupce po ukončení činnosti BOZPOLu)

-

výši nájemného pro rok 2008 pro obecní byty na něž se vztahuje sdělení
MMR v 50% navýšení maximální výše povoleného zvýšení regulovaného
nájemného.Změna nájemného bude provedena od 02/2008.

-

podání žádosti do Operačního programu Životní prostředí na akci
„Splašková kanalizace včetně přečerpávací stanice a výtlačného potrubí,
čistírna odpadních vod, oprava stávajících vodovodních řadů včetně jejich
dostavby a přepojení stávajících vodovodních přípojek“ Zlatá Koruna.
(Do třech měsíců by mělo dojít k rozhodnutí,zda nám bude poskytnuta
finanční dotace z Evropského společenství ve výši cca.80% a ze Státního
fondu životního prostředí cca 5% investičních nákladů na tento životně
důležitý projekt pro naši obec)
-------------------------------ZASTUPITELSTVO OBCE BYLO INFORMOVÁNO
o práci rady obce v období od posledního zasedání ZO
-------------------------------ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘILO

Přijďte se podílet na
chodu obce !

-

OBSAH

Ze dne 27.září 2007
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
začlenění obce do území Místní Akční Skupiny Blanský les – Netolicko
pro období 2007-2013 a současně odsouhlasilo postupnou realizaci pilotní
strategie rozvoje na svém území, vypracovanou programovým výborem
MAS na základě regionálního partnerství a metody LEADER.
(Získávání evropských peněz na rozvoj regionu)

starostu k zajištění podkladů k rozhodnutí ZO o účelné
a komplexní
přípravě rekonstrukce objektu DKT po jejíž realizaci by byl tento objekt
trvale udržitelný se zachováním prioritního účelu udržení a rozvoje
veřejného života v obci.(U toho bodu mi dovolte,abych se pozastavil…)
Vážení spoluobčané !
-

Jednání zastupitelstva obce

1
-------------------------- … Kulturní obecní dům u nás zažitý název Dům kultury a tělovýchovy je postaven více jak
DKT naše dědictví
1 před 34 lety a nyní je nejvyšší čas rozhodnout,jak dál s tímto objektem naložíme,neboť
-------------------------- jeho technický stav je přinejmenším do blízké budoucnosti neudržitelný.Zastupitelstvo obce
„My třídit umíme“

2

-------------------------Mikulášská nadílka dětem 2

-------------------------Vánoční posezení
2
-------------------------Co nepatří do kanalizace 3
-------------------------Bezplatná právní poradna 3
-------------------------Pošta,změna provozní doby

4
-------------------------Povinné očkování psů proti
vzteklině
4

na základě návrhu rady obce zahájilo na svém posledním jednání odpovědnou diskusi na
toto téma.Jednohlasně zde zazněl názor,že tento objekt je velmi důležitým a
nenahraditelným článkem pro veřejný život v obci.V současné době provozuje DKT firma
Jehlan spol. s r.o. s jednatelem Josefem Bigasem.Na tento vztah je uzavřena dlouhodobá
nájemní smlouva z 1.4.1995 s nájemní dobou za předpokladu dodržení všech ujednaných
podmínek 20 let.Do ukončení nájemního vztahu tedy zbývá tedy něco málo přes 7
let.Jsem osobně velmi rád,že zastupitelstvo se v úvodní diskusi zachovalo velmi odpovědně
a že nikomu nebyl lhostejný budoucí osud tohoto našeho společného dědictví .Nyní dochází
k shromažďování všech potřebných podkladů pro další rozhodování.Byl bych velmi rád,aby
příprava návrhu v této věci nebyla jen záležitost Vašich volených zástupců včetně mojí
osoby jako starosty obce,ale aby jste se do tohoto projektu zapojili všichni,kdo máte dobré
nápady a komu budoucí veřejný život v obci není lhostejný.
Na závěr bych chtěl zdůraznit,že uvažovaná rekonstrukce bude samozřejmě i finančně
náročná a od samého začátku je uvažováno o případné realizaci s použitím některého
z vhodných dotačních
programů případně o zapojení soukromého kapitálu.

S úctou Váš starosta Milan Štindl
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SOUTĚŽ OBCÍ „MY TŘÍDIT UMÍME“
Podmínky soutěže obcí Jihočeského kraje ve třídění odpadů „My třídit umíme“
Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce zapojené do systému Eko-kom. Soutěžící obce jsou
pro účely soutěže rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř velikostních kategorií, aby se vyloučilo ovlivnění
výsledků z důvodů velikosti obce.
Kategorie obcí dle počtu obyvatel:
obec do 499 obyvatel,
obec s 500–1999 obyvateli,
obec s 2000–6999 obyvateli,
obec nad 6999 obyvatel.

Průběžné vyhodnocení soutěže za poslední čtvrtletí roku 2006 a 1. a 2. čtvrtletí 2007.
Soutěž končí s koncem III. čtvrtletím 2007, tj. 30. 9. 2007.(Do uzávěrky zpravodaje nebylo známo
konečné umístnění)
Naše obec se průběžně umístnila ve své kategorii na pěkném 6.místě z celkového počtu 122 obcí.
Bližší informace na www.jihoceske-trideni.cz
Tonda Obal uděluje občanům Zlaté Koruny za tento velmi dobrý výsledek
Obce ,které se umístní na prvních třech místech obdrží tyto ceny:

1-

1. cena – peněžní dar na nákup odpadových nádob za 25 000 Kč, plaketa, diplom,
2. cena – peněžní dar na nákup odpadových nádob za 10 000 Kč, plaketa, diplom,
3. cena – dvě sady košů na třídění odpadů, plaketa, diplom.

I toto je
výsledek
Viola
Pomijová naší společné snahy chránit si své životní prostředí a snížit náklady za likvidaci
vzniklého odpadu na území naší obce.Zároveň chci uklidnit ty ,kteří před časem poslouchali Český
Rozhlas,pořad zabývající se tříděním a jeden telefonát do živého vysílání od jednoho našeho
spoluobčana,který zde sdělil svou zkušenost s tříděním.(jednalo se o smíchávání jednotlivých
separovaných složek při nakládání).
Je nesmysl,že svozová firma v našem případě Služby města Český Krumlov odváží náš tříděný odpad tím
způsobem,že jednotlivé složky mezi sebou smíchá.Na druhou stranu je nutno uvést,že u všeho jsou jen
lidé a pokud se někdo z Vás s tímto neomluvitelným případem setká,žádám o neodkladné konkrétní
nahlášení
dne, hodiny a příp.SPZ.Dovedu si představit,že by toto potenciální selhání jednotlivce
(pracovníka služeb města Č.K.) vedlo i k rozvázání pracovního poměru či k jinému razantnímu potrestání.
V závěru tohoto článku mi dovolte ještě jednou Vám,kteří se podílíte na efektivnějším tříděním,
poděkovat.Nejsme však na konci této dlouhé cesty,nyní je na nás nezvolnit a naopak vyhledat rezervy a
starosta M.Š.
přidat.
Obec Zlatá Koruna ve spolupráci s Červeným křížem

Obec Zlatá Koruna ve spolupráci s Mateřskou školou

pořádá

pořádá

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU PRO DĚTI

VÁNOČNÍ POSEZENÍ S DŮCHODCI

Pátek 30.listopadu 2007 od 16.00 hodin

Pátek 14.prosince 2007 od 15.00 hodin

Kulturní dům ve Zlaté Koruně

Kulturní dům ve Zlaté Koruně

Srdečně zveme všechny děti ze všech částí naší obce
v doprovodu rodičů a prarodičů na připravený bohatý
program.

Srdečně zveme všechny naše důchodce na připravený
program
•
Zahájení

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH v režii Agentury pana BROMA

•

Besídka dětí z mateřské školky

•

Dechovky od 16.00 hodin
- hrají k poslechu a k tanci KAMEŇÁCI

V případě potřeby je možné si do
12.prosince domluvit se starostou svoz a
odvoz na tuto akci
Tel. 380743119
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CO DO KANALIZACE NEPATŘÍ?
Z důvodu neustálého zvyšování provozních nákladů budeme nuceni projednat navýšení ceny
stočného,která je nyní na hodnotě 8,-Kč/m3 a která v současné době nepokryje ani cenu
el.energie a obsluhy ČOV.Dalším nákladem jsou laboratorní vzorky a zajištění legislativních
povinností.(např.majetková
a
provozní
evidence,Plán
financování
obnovy
vodohospodářského majetku apod.).Bohužel v poslední době se zvyšují i provozní
náklady,které jsou způsobené vypouštěním některých látek a věcí,které v kanalizaci nemají co
dělat.Konkrétně to jsou například hadry,které zničili dvě čerpadla v přečerpávací stanici v horní
části Zlaté Koruny a způsobili tak škodu více než 60.000,-Kč.Žádám proto všechny uživatele
obecní kanalizace,aby do kanalizace vypouštěli pouze odpadní vody a nezvyšovali tak náklady
spojené s provozováním a čištěním odpadních vod.
Do kanalizace je zakázáno vypouštět písek, štěrk, kovové předměty (např. žiletky, hřebíky,
dráty), textilie, provazy, papírové pleny, hygienické vložky, obaly od šamponů, mikrotenové
sáčky, uhynulá zvířata, zbytky jídel (např. kosti, střeva), jedy, barvy, žíraviny, ředidla, hořlavé a
výbušné látky, tuky, oleje a další látky a předměty, které nejsou odpadními vodami a mohou
způsobit poruchu kanalizace a funkce ČOV.
V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do
kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.
Problematické látky, které nepatří do kanalizace mají vliv nejen na kanalizační síť, ale hlavně na
chod čistírny odpadních vod a na kvalitu čisticího procesu.
Chronické problémy jsou s vypouštěním tuků do kanalizace (kuchyňský odpad). Ten způsobuje
problémy s mechanickou částí čistírny, ale má i negativní vliv na složení mikroorganizmů v
biologické části čistírny.
K 1.11.2007 doplácíme na roční provoz čištění odpadních vod z našich společných prostředků
(rozpočet obce) včetně výměny dvou zničených čerpadel částku 107.890,-Kč.
Minimálně 60.000,-Kč z této částky se mohlo věnovat na jiné potřebné využití !!!

Starosta M.Š.

Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail:

ou@zlatakoruna.cz

internetové stránky : http://www.zlatakoruna.cz/
Na těchto stránkách je umístněn i tento zpravodaj !

KABELIZACE PLEŠOVICE
Bohužel ,podle posledních informací od společnosti E-on a
zhotovitele firmy SETERM elektromontáže budou práce na
přeložce nízkého napětí a s tím spojená přeložka veřejného
osvětlení v Plešovicích zahájeny ,pokud to počasí dovolí na
začátku prosince,případně na jaře 2008 s tím,že ukončení prací
by mělo proběhnout do konce dubna 2008.

OPĚT ZMĚNA HODIN PRO VEŘEJNOST NA POŠTĚ VE ZLATÉ KORUNĚ !
tel. 380 743 110
Pondělí – 7.30 hod – 9.00 hod 14.30 hod – 15.30 hod
Úterý – 7.30 hod – 9.00 hod 14.30 hod – 17.00 hod
Středa – 7.30 hod – 9.00 hod 14.30 hod – 16.00 hod
Čtvrtek – 7.30 hod – 9.00 hod 14.30 hod –17.00 hod
Pátek – 7.30 hod – 9.00 hod 14.30hod – 15.30 hod
Sobota-Neděle - zavřeno
„Již by se nemělo stávat,že doporučená zásilka bude v den doručení připravena
v vyzvednutí pouze v Českém Krumlově“

Změna provozní doby je s účinností od 5.listopadu 2007
České pošty děkují za Vaše pochopení !

V sobotu 10.listopadu se koná povinné očkování psů proti vzteklině.
Cena za jednoho psa je 40,-Kč. „Očkovací průkaz vezměte s sebou !“
HARMONOGRAM
Plešovice – 9.00 hod Zlatá Koruna,horní část – 9.30 hod
tel. veterináře
Rájov – 11.00 hod Zlatá Koruna,dolní část – 10.15 hod
737 915 511

JEDNOU VĚTOU

Z důvodu zahájení zimního provozu je vývoz popelnic s domovním odpadem
KAŽDOU STŘEDU – lichý i sudý týden ráno od 7.00 hodin

