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Zápis č.7
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 27.12.2007
Přítomno :
Omluveno :

12 členů ZO
3 členové ZO

Program :
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Prezentace nabídky optimalizace nákladů na vytápění DKT
Souhlas s převodem části pozemku od Pozemkového fondu ČR
Diskuse a závěr

1.Zahájení – volba návrhové komise

Jednání zastupitelstva zahájil v 17.05 starosta obce dále konstatoval,že je přítomna
nadpoloviční většina členů ZO,takže je jednání usnášení schopné,přečetl navržený
program.

- program byl schválen 12 hlasy ,nikdo proti,
Navrhl ověřovatele zápisu :František Daněk ,Jiří Bauer

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti.
Návrhová komise:
předseda Antonín Haniše,členka Mgr.Marta Kučerová,členka Zuzana Sojková

– návrhová komise byla schválena 12 hlasy, nikdo proti.
Zapisovatel :Růžena Moučková
Dále upozornil přítomné,že zápis z minulého jednání ZO je řádně ověřen,nebyly vzneseny
žádné připomínky a zápis je k nahlédnutí na dnešním jednání.
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ze zasednání ZO ze dne 26.11.2007

– schváleno 12 hlasy,nikdo proti.

2. Prezentace nabídky optimalizace nákladů na vytápění
DKT
RO vybrala poptávkovým řízením nabídku firmy Proplyn CB s r.o. a doporučuje jí
zastupitelstvu obce k posouzení.Osobní prezentaci doporučené firmy provedl ing.Jakub
Tošner a ing.Michal Fajtl.

Usnesení ZO č.7/2007-1

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou na poradenství a zajišťování činností v
projektu zajištění optimalizace nákladů na vytápění kulturního domu Zlatá Koruna a
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pověřuje starostu uzavřít mandátní smlouvu s firmou Proplyn CB s.r.o. dle předložené
nabídky,která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

-schváleno 12 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel
Dále se zastupitelstvo zabývalo řešením uhrazení pohledávky za pronájem DKT,kterou
má současný nájemce Jehlan spol. s r.o. vůči obci.

Usnesení ZO č.7/2007-2

Zastupitelstvo obce požaduje doložit od jednatele společnosti Jehlan s r.o. doklady o
provozu podnikatelské činnosti v DKT za rok 2006,2007 a výhled provozu roku
2008.Doklady budou sloužit pro zastupitelstvo obce k dalšímu rozhodnutí o výši
nájemného DKT a budou předloženy jednatelem do 31.ledna 2008.

-schváleno 12 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

3. Souhlas s převodem části pozemku od Pozemkového
fondu ČR

Starosta objasnil danou problematiku. Na základě přípravy podání žádosti o stavební
povolení na akci „Stezka pro pěší a cyklisty Zlatá Koruna - Rájov“ je nutné majetkově
vypořádat část pozemku Pozemkového fondu ČR KN č.32/7 v k.ú.Rájov (Jedná se o
14m2).Pro zahájení předmětného převodu požaduje PF ČR souhlas Zastupitelstva obce
s touto transakcí

Usnesení ZO č.7/2007-3

Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem části pozemku KN č.32/7 v k.ú.Rájov od
Pozemkového fondu ČR v souvislosti s připravovanou akcí „Stezka pro pěší a cyklisty
Zlatá Koruna – Rájov“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o převodu.

-schváleno 12 hlasy,0 proti,nikdo se nezdržel

4. Diskuse a závěr
Diskuse
Jiří Bauer – stížnost občanů Plešovic na znemožnění přístupu do lesa přes kamenolom
(závora přes cestu)- prošetří starosta

Závěr
Závěrem poděkoval starosta za účast na dnešním jednání a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno ve 18.55 hod
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………………………
Růžena Moučková
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

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

…………………………..
František Daněk
…………………………..
Jiří Bauer
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