Zápis č. 11 ZO ze dne 16.12. 2020

Zápis č. 11
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 16. 12. 2020
Přítomno: 13 členů ZO
Omluveni: 2 členové ZO (Andrea Gallistlová Bc., PhDr. Pavel Král,)

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce, kontrolního a finančního výboru
3. Cena vodného a stočného pro rok 2021
4. Rozpočet obce na rok 2021
5. Podání dotačních žádostí
6. Smlouva o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu vlastnického práva
„Účelová komunikace vzniklá stavbou stoupacího pruhu I/39 Rájov“
7. Diskuse a závěr

1.Zahájení – volba návrhové komise
Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.10 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 pan František Daněk

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, 1 se zdržel.
Návrhová komise:
předseda Mgr. Ladislav Sirový, člen Ing. Jiří Matoušek, člen Petr Šipon DiS.,

– návrhová komise byla schválena 13 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 16.9. 2020

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

2.Zpráva o práci rady obce, kontrolního a finančního výboru

2.1. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 16.9. 2020 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.11/2020-1
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Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od 16. 9.
2020 do 16.12. 2020 a bere na vědomí provedenou rozpočtovou změnu č.9/2020,
č.10/2020.

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

2.2. Zpráva kontrolního výboru
Zprávu kontrolního výboru přednesl předseda kontrolního výboru Ing. Petr Kornatovský

Usnesení ZO č.11/2020-2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu kontrolního výboru ze dne 16.9.2020.

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

2.3. Zpráva finančního výboru
Zprávu finančního výboru přednesl předseda finančního výboru Ing. Petr Gallistl

Usnesení ZO č.11/2020-3
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu kontrolního výboru ze dne 9.10.2020.

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

3. Cena vodného a stočného pro rok 2021
Zastupitelstvo obce projednalo návrh ceny vodného a stočné na rok 2021 a vložení
finančních prostředků do vodohospodářského fondu obce.

Usnesení ZO č.11/2020-4
 Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného a stočného na rok 2021
Vodné 52,60,-Kč/m3 bez DPH
Stočné 41,00,-Kč/m3 bez DPH

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci pro domácnosti (tzn. občané s trvalým
pobytem v obci Zlatá Koruna) ve výši 20,50,-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 35m3 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.)
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Použití způsobu výpočtu v nerozhodných případech je v kompetenci rady obce.


Zastupitelstvo obce schvaluje vložení 3.055.600,-Kč do vodohospodářského fondu
v roce 2021.

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

4. Rozpočet obce na rok 2021
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2021.

Usnesení ZO č.11/2020-5
Rozpočet na rok 2021 byl schválený jako schodkový. Na straně celkových příjmů 20 821
411,-Kč a na straně celkových výdajů 30 766 167,-Kč.
Vyrovnání rozpočtu bude zajištěno použitím nahospodařených prostředků z minulých let.
(Příloha č.1 Návrh rozpočtu 2021)

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

5. Podání dotačních žádostí
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na podání dotačních žádostí v aktuálních dotačních
programech pro zajištění financování některých akcí, které jsou obsaženy v rozpočtu
obce na rok 2021.

Usnesení ZO č.11/2020-6
"Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Národní
sportovní agenturu v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální
sportovní infrastruktura 2020 – 2024, č.j.: NSA- 0007/2020/D/1, Výzva 12/2020
Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč.) pro akci " Rekonstrukce suterénu
Domu Kultury a Sportu Zlatá Koruna".

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

Usnesení ZO č.11/2020-7
"Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna souhlasí s podáním žádosti o dotaci do programu MMR
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, pro dotační titul: 117D821OE –
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci na akci „Vestavba obecního úřadu
Zlatá Koruna".

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel

Usnesení ZO č.11/2020-8
"Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Obnova
místních komunikací obce Zlatá Koruna" do programu MMR Podpora obnovy a rozvoje
venkova-dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací."

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel

Usnesení ZO č.11/2020-9
"Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna souhlasí s podáním žádosti o dotaci do Programu
obnovy venkova jihočeského kraje v roce 2021 na akci " Obnova střešní krytiny na
obecní bytovce, Zlatá Koruna č.p.46".
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– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel

6.

Smlouva o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu
vlastnického práva „Účelová komunikace vzniklá
stavbou stoupacího pruhu I/39 Rájov“

Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu
vlastnického práva Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
IČO 69797111 (budoucí povinný) na Obec Zlatá Koruna (budoucí oprávněný) budoucí
nově vzniklé účelové komunikace, která má vzniknout se stavbou stoupacího pruhu I/39
Rájov.

Usnesení ZO č.11/2020-10
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
bezúplatném převodu vlastnického práva Česká republika – Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových IČO 69797111 (budoucí povinný) na Obec Zlatá Koruna (budoucí
oprávněný) budoucí nově vzniklé účelové komunikace, která má vzniknout se stavbou
stoupacího pruhu I/39 Rájov na pozemku 943 v k.ú. Rájov a pověřuje starostu obce
k podpisu.

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel

7.

Diskuse a závěr

Starosta informoval o současných akcích obce a jejich průběhu. O změně provozovatele
pobočky České pošty ve Zlaté Koruně, která bude nově od 1.4.2021 provozována KPT rail
s.r.o. – pošta Partner. Instalaci nového zvonu v Rájově na Kovárně. Informace o pořízení
nového nákladního automobilu Gazelle, nového 8místného vozidla pro JSDHO Zlatá
Koruna, který je ve správě SDH Plešovice
Zeman Petr – připomínka k vyzvánění nového zvonu
Jakešová Eva – upozornění na zanesenou stoku odvádějící vodu z mostu v Rájově,
vytékající na MK
Láník Tomáš – kritika na nedostatečné jednání ze strany obce ve věci stížnosti
znečišťování přilehlých pozemků ze zájmového chovu zvířat a zvěře pana Kučery
v Plešovicích
Matoušek Jiří – popsal poslední jednání s panem Kučerou ve věci nápravy stavu
Haniš Antonín – kritika nečinnosti pana Kučery ke sjednání nápravy
Eremiášová Jana – kritika obce z důvodu nedodání okamžitého souhlasu s realizací
stavby výhyben na obecních pozemcích pro účel legalizace komerční činnosti paní
Eremiášové v lokatitě Rájov – Cihelna
Král Jaroslav – vysvětlení přístupu obce
Pomije Radek - vysvětlení přístupu obce
Starosta – shrnul vysvětlení. Vyjádření k předložené PD zamýšlených výhyben, které
mají být realizovány z důvodu potřeby pro komerční využívání přístupu po účelové
komunikaci, které je nad rámec obecného využívání současné účelové komunikace, bude
neoddělitelnou součástí souhlasu obce. Vyjádření bude dle parametrů, které bude
schváleno
radou
obce.
Samostatný
souhlas
na
situaci
vydán
nebude.
K žádnému zdržování a prodlení ze strany obce nedochází.
Matoušek Jiří – ve věci případného souhlasu je nutné dbát i na zájmy ostatních dotčených
občanů obce
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Jakešová Eva – požádala uvést do zápisu, že požaduje po panu Müllerovi, aby předložil
vlastní posudky, jak je provozem komerčních aktivit paní Eremiášové negativně ovlivněn.
Starosta – potvrzuje skutečnost, že pan Müller si na tento provoz mnohokrát stěžoval a
že se je stížnost projednávala i v radě obce.
Starosta – závěrem jednání popřál veselé Vánoce a poděkoval všem za celoroční práci
pro obec.

Závěr
Jednání bylo ukončeno v 21.20 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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