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Datum 15.12.2007

Příští jednání
Zastupitelstva obce
čtvrtek 27.12.2007
v 17.00 hod
Radnice
ve Zlaté Koruně
Jednání
zastupitelstva obce
je veřejné !
Program :
1. Zahájení
2. Prezentace nabídky
optimalizace nákladů
na vytápění DKT
3. Souhlas s převodem
části pozemku od
Pozemkového fondu ČR
4. Diskuse a závěr

Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

-

-

-
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Ze dne 26.listopadu 2007
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
rozpočtovou změnu a opatření č.2/2007 a č.3/2007.
cenu vodného pro rok 2008 ve výši 26,73,-Kč bez DPH.
cenu stočného pro rok 2008 ve výši 10,-Kč za m3 vypuštěné odpadní vody do
veřejné kanalizace,která je ukončena čistírnou odpadních vod a způsob
výpočtu množství vypouštěných odpadních vod.
rozpočet obce pro rok 2008.
vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,dle právního
rámce zákona č.137/2006 Sb.
návrh zadání změny č.2 Územního plánu obce Zlatá Koruna.
přijmutí daru v podobě pozemkové parcely KN č.169/31 v k.ú.Zlatá Koruna o
výměře 72m2 od současného vlastníka tohoto pozemku.
zadání zakázky na rekonstrukci veřejného osvětlení v Plešovicích společnosti
SETERM ELEKTROMONTÁŽE dle cenové nabídky vč.DPH 570.199,-Kč.
nájemní smlouvu na rok 2008 pro obřadní síň ve výši 13.612,-Kč a na
prostory mateřské školy ve výši 47.922,-Kč.
zveřejnit záměr dlouhodobého pronájmu,případně prodeje zemědělské stavby
stavební parc. č.3 v k.ú.Zlatá Koruna.Případní zájemci předloží svůj záměr
využití tohoto objektu,cenu a v případě dlouhodobého pronájmu návrh
podmínek.
-------------------------------ZASTUPITELSTVO OBCE BYLO INFORMOVÁNO
o práci rady obce,kontrolního výboru,finančního výboru
-------------------------------ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘILO
starostu zajistit na příští zasedání přítomnost zástupců odborné firmy ,která
by prezentovala nabídku na komplexní řešení v oblasti optimalizace nákladů
na vytápění pro Kulturní dům ve Zlaté Koruně.
------------------------------------------------Vážení spoluobčané !
Rok 2007 se kvapem blíží ke svému konci.Prožíváme advent a připravujeme
se na vánoční svátky.Využijme tento krásný čas a na chvíli se zastavme a
zamysleme nad tím, co bychom mohli v novém roce učinit lépe.Nejen pro
sebe,ale také pro ostatní.

Klidné Vánoce,bohatého
Ježíška a do nového roku
2008 pevné zdraví,štěstí a
spokojenost pro všechny
přeje z celého srdce
Váš starosta
Milan Štindl a kolektiv
obecního úřadu
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Z ČINNOSTI MS ČČK ZLATÁ KORUNA V ROCE 2007
V letošním roce uskutečnila MS ČČK několik zdařilých akcí – některé samostatně,jiné ve spolupráci
s obecním úřadem a mateřskou školou.
16.2. proběhla valná hromada MS ČČK na níž jsme hodnotili činnost v minulém roce.Zúčastnil se jí též
starosta obce.
11.5. jsme připravili pro své členky oslavu Dne matek.V příjemném prostředí zasedací místnosti
obecního úřadu ve Zlaté Koruně se sešlo celkem 21 členek.Slavnostní posezení s přípitkem a pohoštěním
proběhlo v přátelské atmosféře a trvalo téměř do 22.00 hod.Byly přijaty další nové členky – pí.Jaroslava
Krchová,Ludmila Gallistlová a Alžběta Guttwirthová.
Ve spolupráci s OÚ a MŠ jsme se podíleli na organizování a průběhu Dětského dne.Ten se konal 2.6. a
naše členky zajišťovali zdravotnickou službu,pomáhali při podávání občerstvení účastníkům a jako dozor
na trase.Asi 70 dětí plnilo po trase dlouhé zhruba 1,5km různé úkoly.Nakonec se všichni sešli v kempu u
Kučerů,kde bylo připraveno opékání buřtů a bohaté pohoštění,připravené maminkami dětí.
25.8. jsme pomáhali na akci „rozloučení s prázdninami“.Zde jsme zajišťovali nejen zdravotnickou
službu,ale i dozor na soutěžních stanovištích.
Během roku jsme uspořádali dvakrát sběr ošacení,obuvi a hraček pro ošacovací středisko ČČK
v Č.Krumlově.Vždy se sešlo velké množství věcí,které ještě někomu poslouží.Děkujeme občanům za
darování věcí a též všem,kteří se na této akci organizačně podíleli.
Ošacovací středisko ČČK je v regionu jediné a slouží každému,kdo do navštíví.Sociálně slabé rodiny se
třemi a více dětmi,matky samoživitelky,nositelé průkazu zdravotně postižených osob,bezdomovci a lidé
postižení živelnou pohromou mohou obdržet ošacení a obuv zdarma nebo se slevou.Toto jim po
předložení dokladu o tom,že patří do výše zmíněných kategorií,poskytujeme jednou za měsíc
zdarma.Přebytky darovaných věcí a ošacení poskytujeme za nízké ceny všem občanům.To,co se neprodá
nebo nespotřebuje se posílá do broumovské charity,která si 2x ročně pro tyto věci jezdí.Tyto řádky píšu
proto,abyste věděli,co se s darovaným ošacením,obuví a věcmi dále děje.
30.11. se jako každoročně uskutečnila „mikulášská nadílka pro děti“.MS ČČK zakoupila 80 adventních
Viola Pomijová
čokoládových
kalendářů,které obdrželi všechny děti při vánočním programu.
V závěru roku připravujeme besedu o poskytování první pomoci nejen pro členky ČČK,ale i pro
veřejnost,srdečně zveme.
Současně bych chtěla poděkovat našim členkám,zastupitelům obce a starostovi panu Milanovi Štindlovi
za dobrou spolupráci,ochotu pomoci nám a popřát všem občanům hezké Vánoce a dobré mezilidské
vztahy.
Za MS ČČK Zdena Doláková

POUŽITÝ NÁPOJOVÝ KARTON – CO S NÍM ?
Vzhledem k několika dotazům týkající se správné likvidace použitých nápojových kartonů je součástí
tohoto zpravodaje informační brožurka,která detailně popisuje uvedenou problematiku.Pokud bude ve
Vašem zpravodaji chybět,vyzvedněte si jí na obecním úřadě.
Základní důležitá informace : Použité nápojové kartony ukládejte na území naší obce do nádob na
plasty.Nádoba (kontejner) na plasty má žlutou barvu a je na ní nalepena mimo jiných oranžová
nálepka označující správné uložení nápojových kartonů.

A JEŠTĚ JEDNA INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ODPADŮ :
Postupně
jsme
si
zvykli
třídit
odpad
na
sklo,papír,plasty,nápojové
kartony.Dalším
krokem
ekologického
chování
je
využití
nepotřebných
elektrozařízení.Ta by neměla končit bez užitku v komunálním
odpadu.Tím myslíme v popelnicích.Pochopitelně nejhorším je
vyhodit odpad přímo do přírody.Proto je třeba elektrozařízení
odkládat na místa k tomu určená.Obec v současnosti toto
místo připravuje na svém území.O způsobu a místě
budete informováni začátkem příštího roku.Odkládat
nepotřebné elektrozařízení bude bezplatné.
(Tato problematika je řešena zákonem č.185/2001 Sb.
a prováděcí vyhláška 352/2005 Sb.)
starosta M.Š.
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NĚKOLIK ČÍSEL PRO VAŠI INFORMACI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROZPOČET OBCE NA ROK 2008
Rozpočet je schodkový (-2.000.000,Kč).Schodek se promítá u položky odpadní
vody (3.201.378,-Kč).Kde je začleněn podíl
obce pro rok 2008 na spolufinancování akce :
ČOV
Zlatá
Koruna.Pro
Kanalizace
a
financování této částky se uvažuje o využití
možnosti bezúročné půjčky od Jihočeského
vodárenského svazu ve výši 2.000.000,-Kč.
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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 !

SETKÁNÍ SOUČASNÝCH A BÝVALÝCH FOTBALISTŮ SK ZLATÁ KORUNA
V sobotu dne 29.12.2007 se od 14.00 hodin koná na místním hřišti tradiční přátelský fotbalový
zápas současných a bývalých zlatokorunských fotbalistů. Sraz je ve 13.30. K aktivní účasti jsou
zváni všichni současní i bývalí fotbalisté. Na akci rovněž zveme všechny příznivce špičkových
sportovních výkonů a dobré zábavy vůbec. Po skončení proběhne sezení všech zúčastněných v
hostinci Na Letné.
Za výbor SK Zlaté Koruny Petr Gallistl

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RÁJOV SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY OBČANY
•

Tradiční MASOPUST v Rájově
sobota 19.ledna 2008 od 13.30 hodin./masky budou doprovázet populární „KAMEŇÁCI“/

•

Tradiční HASIČSKÝ PLES v kulturním domě ve Zlaté Koruně
sobota 26.ledna 2008 od 19.00 hodin./K tanci a poslechu hraje taneční hudba „BUD-BAND“/
Předprodej vstupenek : p.Ďuriš tel.721 261 270,p.Moučka tel.737 244 415(vstupné 100,-Kč)

•
•

Paní Marie Doláková z Plešovic veřejně děkuje panu Evženu Fucimanovi za dosavadní pomoc.
Vývoz popelnic s komunálním odpadem nebude přes svátky přerušen – proběhne ve středu
26.prosince 2007.
Tradiční MASOPUST ve Zlaté Koruně je určen na sobotu 9.února 2008 (podrobnosti příště)

•

JEDNOU VĚTOU

VÁNOČNÍ KONCERT
pátek 21.12.2007 od 19.00 hodin
v kostele P.Marie ve Zlaté Koruně

J.J.Ryba
Česká mše vánoční
Vystoupí:
Chrámový pěvecký sbor Velešín,
Filharmonický orchestr České Budějovice,
dirigent Jiří Novák
Vstupné :
Dospělí 90,-Kč, mládež a důchodci 60,-Kč

Pořádá Agentura Kraus Koncert

