Zápis č. 10 ZO ze dne 16.9. 2020

Zápis č. 10
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 16. 9. 2020
Přítomno: 11 členů ZO
Omluveno: 4 členové ZO (Andrea Gallistlová Bc., Ing. Petr Zeman, PhDr. Pavel Král, Mgr.
Jaroslav Král)

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce
3. Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci akce "Vltavská
cyklostezka"
4. 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 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu: Ing. Radek Pomije a pan František Daněk

– schváleno 9 hlasy, nikdo proti, 2 se zdrželi.
Návrhová komise:
předseda Mgr. Ladislav Sirový, člen Ing. Jiří Matoušek, člen Petr Šipon DiS.,

– návrhová komise byla schválena 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se
nezdržel.
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 24.6. 2020

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2.Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 24.6. 2020 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.10/2020-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od 24. 6.
2020 do 16.9. 2020 a bere na vědomí provedenou rozpočtovou změnu č.5/2020,
č.6/2020, č.7/2020 a č.8/2020.

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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3. Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci akce
"Vltavská cyklostezka"
Na základě uzavřeného MEMORANDA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI PŘÍPRAVĚ A
REALIZACI PROJEKTU VLTAVSKÉ CYKLOSTEZKY, které bylo schváleno v loňském roce
zastupitelstvem zúčastněných obcí a měst Jihočeský kraj vyjednal příslib státu ČR o
financování tohoto projektu. Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna projednalo návrh smlouvy
o spolupráci při přípravě akce „Vltavská cyklostezka“, řeší postup projektu. Jihočeský kraj
se zavazuje uhradit veškeré náklady s přípravou a realizací „Vltavské cyklostezky“. Obce
a města se zavazují zajistit údržbu a provoz min. po dobu udržitelnosti projektu.
V průběhu přípravy projektu budou obce a města informována o postupu prací a jsou
oprávněny k odsouhlasení projektového řešení.

Usnesení ZO č.10/2020-2
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna schvaluje uzavření „Smlouvy o spolupráci při přípravě
akce „Vltavská cyklostezka“ s Jihočeským krajem a pověřuje starostu obce k podpisu.

– schváleno 10 hlasy, nikdo proti, 1 se zdržel.

4.Diskuse a závěr
Diskuse
Starosta předložil v diskusi návrh na obnovu nákladního vozidla třístranného sklápěče
Gazelle a jeho prodej formou aukčního prodeje společností VeaCom s.r.o. se sídlem na
adrese Praha 5 - Košíře, Plzeňská 155/113, PSČ 15000 IČO: 27581063 se startovací
cenou 49.000,-Kč. Cena nového vozidla se bude pohybovat kolem částky 800.000,-Kč.

Usnesení ZO č.10/2020-3
Zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas s návrhem na obnovu nákladního vozidla
třístranného sklápěče Gazelle a jeho prodej formou aukčního prodeje společností VeaCom
s.r.o. se sídlem na adrese Praha 5 - Košíře, Plzeňská 155/113, PSČ 15000 IČO:
27581063 se startovací cenou 49.000,-Kč. Další postup bude v kompetenci rady obce.

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Starosta informoval, že 23.9.2020 bude svoláno pracovní jednání zastupitelstva obce
v Domě kultury a sportu na prohlídku uvolněných prostorů, která bude sloužit
zastupitelům jako jeden z podkladů pro rozhodnutí o další budoucnosti tohoto obecního
majetku.
Starosta dále informoval o postupu probíhajících akcí obce. (výměna vodovodu Zlatá
Koruna – horní část, výroba zvonu pro rájovskou „Kovárnu“, opatření Covid 19, Volby do
krajského zastupitelstva, Územní plán aj.)
Ing. Petr Kornatovský – tlumočil stížnost p.Misbauera, Plešovice o zatékání povrchové
vody do jeho dvora.
Jan Bouček Bc. – Vyslovil zklamání, že se nedaří dojednat s ŘSD podchod pod silnicí na
Harazimu v rámci plánované stavby stoupacího pruhu.
Mgr. Ladislav Sirový – informoval o nedostatečném rozhledu při vjíždění na silnici
III.třídy od Hladíků. Potřeba prořezání dřevin, které brání v dostatečném rozhledu.

Závěr
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Jednání bylo ukončeno v 20.00 hod

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

Ověřovatelé zápisu:

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

………………………..
………………………………..
Ing. Radek Pomije
František Daněk
člen zastupitelstva obce
člen zastupitelstva obce
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