Zápis č. 13
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 12. 05. 2021
Přítomno: 13 členů ZO
Omluveni: 2 členové ZO (Ing. Petr Kornatovský, Andrea Gallistlová Bc.)

Program:
1. Zahájení
2. Informace o zajištění podkladů pro rozhodnutí o znovu zřízení
Základní školy ve Zlaté Koruně
3. Zpráva o práci rady obce
4. Schválení digitálního povodňového plánu obce Zlatá Koruna
5. Záměr prodeje části pozemku KN č. 100/8 v k.ú.Zlatá Koruna o výměře
16 m2 pro umístění nové TS pro EG.D, a.s.
6. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací – Výhybny na účelové
komunikaci Rájov Cihelna
7. 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 doplnění a schválení programu jednání.

- program byl schválen 13 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu: Mgr. Jaroslav Král a Ing. Radek Pomije

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

– návrhová komise byla schválena 12 hlasy, nikdo proti, 1 se zdržel.
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 10.03. 2021

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

2. Informace o zajištění podkladů pro rozhodnutí o znovu
zřízení Základní školy ve Zlaté Koruně
Rada obce informovala zastupitelstvo obce o zjištěných podkladech ve věci možného
znovu zřízení základní školy ve Zlaté Koruně.

Usnesení ZO č.13/2021-1
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí podklady pro rozhodnutí o znovu zřízení základní
školy Zlaté Koruně.

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

3.Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 10.03. 2021 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.13/2021-2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od 10.3.
2021 do 12.05. 2021 a bere na vědomí provedenou rozpočtovou změnu č.3/2021

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

4. Schválení digitálního povodňového plánu obce Zlatá
Koruna
Zastupitelstvo obce projednalo návrh digitálního povodňového plánu obce Zlatá Koruna

Usnesení ZO č.13/2021-3
Zastupitelstvo obce schvaluje Digitální povodňový plán obce Zlatá Koruna.

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

5. Záměr prodeje části pozemku KN č. 100/8 v k.ú.Zlatá
Koruna o výměře 16 m2 pro umístění nové TS pro EG.D,
a.s
Zastupitelstvo obce projednalo žádost společnosti EG.D,a.s.(dříve E-on Distribuce) řešící
nové uložení el.vedení vysokého napětí mezi trafostanicí v horní části a dolní částí
Z.Koruny z nadzemního vedení do zemního uložení. Pro tento účel bude v dolní části
Z.Koruny realizována nová trafostanice a pro její umístění potřebují 16m2 z obecního
pozemku KN č.100/8 v k.ú.Zlatá Koruna.

Usnesení ZO č.13/2021-4
Zastupitelstvo obce projednalo žádost EG.D,a.s. a schvaluje záměr prodeje části
pozemkové parcely KN č.100/8 o výměře 16m2 v k.ú.Zlatá Koruna.

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

6. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací – Výhybny
na účelové komunikaci Rájov Cihelna
Zastupitelstvo obce projednalo s odkazem na vyjádření obce ve věci stavebního řízení
„Výhybny na pozemní komunikaci na pozemcích parc. KN č.948 a 949 v k.ú.Rájov“ návrh
smlouvy o budoucí smlouvě darovací.

V případě stavby výhyben na základě řádného stavebního povolení bude tato stavba
financována Ing. Janou Eremiášovou IČ 73505978.Po případném ukončení stavby a po
řádné kolaudaci bude tato stavba bezúplatně předána na obec Zlatá Koruna. Ing.
Eremiášová je si vědoma, že v případě, že nebude provoz autokempu povolen nemůže
zpětně nárokovat žádnou náhradu za vybudování této stavby. Zároveň nese i všechna
jiná rizika v souvislosti s uvedenou stavbou.
V průběhu stavebního řízení na tuto stavbu vznášeli někteří vlastníci přilehlých pozemků
nesouhlasy se stavbou a poukazovali na skutečnost, že budou dotčení stavební činností a
dojde k zásahu do jejich pozemků. Je věcí příslušného stavebního řízení, jak tyto námitky
vyhodnotí.

Usnesení ZO č.13/2021-5
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací ve věci
stavby „Výhybny na pozemní komunikaci na pozemcích parc. KN č.948 a 949
v k.ú.Rájov“ s Ing. Janou Eremiášovou IČ 73505978 a pověřuje starostu k podpisu.

7.

Diskuse a závěr

Starosta informoval o současných akcích obce a jejich průběhu. Průběh stavby
Intenzifikace ČOV Zlatá Koruna – horní část, opakované veřejné projednání návrhu
územního plánu obce Zlatá Koruna 24.6.2021 v 16.00 hodin. Nové WC v DKS.
Ing. Antonín Haniš – prezentoval přetrvávající problémy se slabým signálem GSM
v Plešovicích.
Ing. Jana Eremiášová – prezentovala stejný problém se signálem GSM jako v Plešovicích
je V Rájově Na Cihelně.
Jiří Skelnár – poděkování za kroky v souvislosti se znovu otevření ZŠ ve Zlaté Koruně a
upozornil na problém s nedodržováním maximální povolené rychlosti ve Zlaté Koruně –
dolní části a s nebezpečným odstavováním vozidel v této části. Výzva na řešení tohoto
problému.
Petr Pechman – prezentace záměru obnovy stavebního objektu Zlatá Koruna č.p.153 pod
klášterem a dotaz k řešení odstranění úmyslné překážky na účelové komunikaci od ČOV
k č.p.153.(Záležitost je v řešení speciálním stavebním úřadem MěÚ Český Krumlov na
základě výzvy obce)

Závěr
Jednání bylo ukončeno v 21.20 hod

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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

