Zápis č. 6 ZO ze dne 4.12. 2019

Zápis č. 6
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 4. 12. 2019
Přítomno: 15 členů ZO

Program:
1. Zahájení
2.Zpráva o práci rady obce a finančního výboru
2.1.Zpráva o práci rady obce
2.2.Zpráva o práci finančního výboru
3. Cena vodného a stočného pro rok 2020
4. Rozpočet obce na rok 2020
5. Schvalovací proces OZV o místních poplatcích
6. Různé
6.1. Žádost o slevu na vodném
6.2.Nabídka České pošty - Pošta Partner
7. 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 schválení programu jednání.

- program byl schválen 15 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu: Ing. Radek Pomije a Mgr. Jaroslav Král

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, 2 se zdrželi.
Návrhová komise:
předseda František Daněk, člen Ing. Jiří Matoušek, člen Petr Šipon DiS.,

– návrhová komise byla schválena 13 hlasy, nikdo proti, 2 se zdrželi.
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 11.09. 2019

– schváleno 15 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2.Zpráva o práci rady obce a finančního výboru
2.1. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 11. 09. 2019 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.6/2019-1
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Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od 11.
09. 2019 do 4. 12. 2019 a bere na vědomí provedenou rozpočtovou změnu č.8/2019 a
provedenou změnu rozpisu rozpočtu č.1/2019,

– schváleno 15 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

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

Usnesení ZO č.6/2019-2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu finančního výboru ze dne 23.9.2019 a
1.12.2019.

– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, 1 se zdržel.

3.Cena vodného a stočného pro rok 2020
Starosta obce podal zprávu a návrh na cenu vodného a stočného pro rok 2020

Usnesení ZO č.6/2019-3
 Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného a stočného na rok 2020
Vodné 48,40,-Kč/m3 bez DPH
Stočné 37,70,-Kč/m3 bez DPH

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci pro domácnosti ve výši 17,20,-Kč bez DPH na
m3, dle zaplaceného stočného a výpočet množství vypouštěných odpadních vod.
Způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod:
1. DOMÁCNOSTI (tzn. nepodnikající fyzická osoba)
a) v případě 100% podílu odběru vody z veřejné sítě vodovodu dle skutečného
množství.
b) v případě odběru vody, a to i částečně z jiných zdrojů se výpočet
vypouštěné vody bude řídit dle platné vyhlášky č. 428/2001 Sb.
(Kalkulace ceny stočného na osobu a rok je 35 m3 odpadních vod)
2. PRÁVNICKÉ OSOBY
a)
v případě 100% podílu odběru vody z veřejné sítě vodovodu dle skutečného
množství a to
určenou pro domácnosti. Zbývající množství odečteného z vodoměru za cenu
pro
počet trvale hlášených osob v obci Zlatá Koruna x 35 m3 za cenu právnické
osoby.
b) v případě odběru vody, a to i částečně z jiných zdrojů se výpočet vypouštěné vody
bude řídit dle platné vyhlášky č.120/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
(Počet trvale hlášených osob v obci Zlatá Koruna x 35 m3 za cenu určenou pro
domácnosti. Zbývající množství za cenu pro právnické osoby.)
Použití způsobu výpočtu v nerozhodných případech je v kompetenci rady obce.




Zastupitelstvo obce schvaluje vložení 3 000 000,-Kč do vodohospodářského fondu
v roce 2020.

– schváleno 15 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

4.Rozpočet obce na rok 2020
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Starosta obce podal zprávu a návrh na rozpočet obce na rok 2020. Návrh rozpočtu byl
řádně vyvěšen, projednán radou obce a finančním výborem a bylo rovněž odpovězeno na
všechny dotazy týkající se návrhu.

Usnesení ZO č.6/2019–4
Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění vlastního podílu na akci „Pořízení nového
dopravního automobilu pro JSDHO Zlatá Koruna v roce 2020.

– schváleno 15 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Usnesení ZO č.6/2019-5
Rozpočet na rok 2020 byl schválený jako vyrovnaný (Příloha č.1). Celkové příjmy
19 444 500,-Kč. Celkové výdaje 19 444 500,-Kč. Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021–2023 (Příloha č.2)

– schváleno 15 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

5. Schvalovací proces OZV o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna projednalo nové OZV o místních poplatcích.

Usnesení ZO č.6/2019-6
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna projednalo a schválilo OZV č.1/2019 o místním
poplatku z pobytu

Schváleno 15 hlasy, nikdo proti a nikdo se nezdržel
Usnesení ZO č.6/2019-7
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo OZV č.2/2019 o místním poplatku ze psů

Schváleno 15 hlasy, nikdo proti a nikdo se nezdržel

Usnesení ZO č.6/2019-8
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo OZV č.3/2019 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství

Schváleno 15 hlasy, nikdo proti a nikdo se nezdržel
Usnesení ZO č.6/2019-9
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo OZV č.4/2019 o místním poplatku za
povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce

Schváleno 15 hlasy, nikdo proti a nikdo se nezdržel

Usnesení ZO č.6/2019-10
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo OZV č.5/2019 o místním poplatku ze
vstupného

Schváleno 15 hlasy, nikdo proti a nikdo se nezdržel
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6. Různé
6.1. Žádost o slevu na vodném
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o schválení mimořádné slevy z vodného pro
odběratele, Plešovice č.p.9.

Usnesení ZO č.6/2019-11
Zastupitelstvo projednalo návrh na schválení mimořádné slevy z vodného na základě
předložené žádosti a schvaluje mimořádnou cenu na vodného pro odběratele, Plešovice
č.p.9 ve výši 21,80,-Kč/m3 fakturovanou pro období 1.9.2018-31.8.2019 pro množství
vody 2236 m3. Hlavním důvodem jsou sociální aspekty a mimořádnost tohoto případu.
Dále pověřuje radu obce k uzavření splátkového kalendáře se splatností dlužné částky
nejpozději do 6 let.

Schváleno 14 hlasy, nikdo proti a 1 se zdržel.

6.2.Nabídka České pošty-Pošta Partner
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna projednalo návrh České pošty na změnu fungování
služeb pošty na službu Pošta Partner.

Usnesení ZO č.6/2019-12
Obec Zlatá Koruna v současné době nemá reálné možnosti provozovat Poštu Partner.
Obec Zlatá Koruna zastává názor, že současný stav je vyhovující ze strany uživatelů
poskytovaných služeb, tzn. ze strany obce jejich obyvatel, návštěvníků a zákazníků a
jakékoliv omezení současných využívaných služeb by mělo za důsledek zhoršení
komfortu života v obci.

Schváleno 15 hlasy, nikdo proti a nikdo se nezdržel.

7.Diskuse a závěr
Diskuse
Starosta – podal ucelenou informaci o průběhu obecních akcí realizovaných v roce 2019 a
informoval o nové možnosti sběru jedlých olejů v obci. Dále podal informaci o termínu
veřejného projednání nového územního plánu obce Zlatá Koruna, které se uskuteční
20.2.2020 od 16.00 hodin v zasedací místnosti radnice ve Zlaté Koruně. Dále informoval
o přípravě nového záměru na pronájem restaurace Na Kovárně v Rájově, který je
připravován z důvodu podání výpovědi stávajícího nájemce k 29.2.2020.
Jan Bouček – dotaz k obnově a zprovoznění zvonu na Kovárně v Rájově. odp. jediná
možnost je instalace a pořízení zcela nového zvonu. Stávající zvon z roku 1943 byl
odborně shledán jako nepoužitelný.
pí. Hofmanová - parkování v dolní části Zlaté Koruny odp. je možné projednat novou
koncepci v případě jejího předložení. Současný stav shledává starosta jako funkční a
systémový.
PhDr. Pavel Král – je nutné vymáhat úhradu místního poplatku pro využívání parkování
automobilů na veřejném prostranství v celé obci, aby si uživatelé, co parkují uvědomili,
že mají prioritně využívat k parkování své pozemky.
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Závěr
Jednání bylo ukončeno v 20.30 hod

………………………
Radek Moučka
1.místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

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

………………………..
Ing. Radek Pomije
člen zastupitelstva obce
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………………………………..
Mgr. Jaroslav Král
2. místostarosta obce

