Zápis č. 9 ZO ze dne 24.6. 2020

Zápis č. 9
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 24. 6. 2020
Přítomno: 13 členů ZO
Omluveno: 2 členové ZO (Andrea Gallistlová Bc., Ing. Petr Zeman)

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce
3. 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 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu: Ing. Radek Pomije a Mgr. Jaroslav Král

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, 2 se zdrželi.
Návrhová komise:
předseda František Daněk, člen Ing. Jiří Matoušek, člen Petr Šipon DiS.,

– návrhová komise byla schválena 11 hlasy, nikdo proti, 2 se zdrželi.
Zapisovatelem: Radek Moučka
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 20.5. 2020

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2.Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 20.5. 2020 do dnešního jednání ZO.
Diskuse:
Mgr. Ladislav Sirový – dotaz k umístění stávajícího septiku Junáka na pozemku obce ve
vztahu k legislativě.
Jan Bouček Bc. – dotaz na důvody ukončení spolupráce s Terra Group.

Usnesení ZO č.9/2020-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od 20. 5.
2020 do 24.6. 2020 a bere na vědomí provedenou rozpočtovou změnu č.4/2020.

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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3.Diskuse a závěr
Diskuse
Starosta – informoval o možnosti využití prozvání maďarského města Bábolna u
příležitosti otevření městských termálních lázní. (účast zástupců obce ing. Kornatovský a
pan Daněk). Seznámení s aktuálním stavem pořizování nového územního plánu obce.
Seznámení s návrhem úprav plochy sportovního a dětského hřiště v Rájově u řeky.
Petr Šipon Dis. – poděkování za podporu obce mysliveckého kroužku, tlumočena žádost
na opravu účelové komunikace k místu komunitního kompostování u ČOV ve Zlaté
koruně – dolní část, dotaz k úpravám obecního pozemku před jeho domem.
Eva Jakešová – vyjádření k jejímu sousedskému sporu
Ing. Jiří Matoušek – dotaz k postupu příprav bezpečného přecházení v Plešovicích v Zátiší
a k doplnění VO
Ing. Antonín Haniš – stížnost na vypouštění znečištěné vody do stoky u silnice III. třídy
z chovu hospodářských zvířat u vjezdu do Plešovic ze Zátiší. Žádá o vyjádření obce, jak
bude v této věci postupovat.
p.Láník, p.Vilhum a p.Matoušek podpořili stížnost p. Haniše

Závěr
Jednání bylo ukončeno v 19.45 hod

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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