Zápis č. 14 ZO ze dne 23.06. 2021

Zápis č. 14
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 23. 06. 2021
Přítomno: 11 členů ZO
Omluveni: 4 členové ZO (Ing. Petr Kornatovský, Andrea Gallistlová Bc., Ing. Petr Zeman,
Petr Šipon)

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce
3. Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok
2020
4. Prodej části pozemku KN č. 100/8 v k.ú.Zlatá Koruna o výměře 16 m2
pro umístění nové TS pro EG.D, a.s.
5. Schválení rozdělení dotace na podporu sportu z rozpočtu obce Zlatá
Koruna na rok 2021
6. Rozhodnutí o znovu zřízení Základní školy ve Zlaté Koruně
7. Diskuse a závěr

1.Zahájení – volba návrhové komise
Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.00 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 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu: Mgr. Jaroslav Král a Ing. Radek Pomije

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

– 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 12.05. 2021

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

2.Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 12.05. 2021 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.14/2021-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od 12.5.
2021 do 23.06. 2021 a bere na vědomí provedenou rozpočtovou změnu č.4/2021

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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3. Závěrečný účet obce
hospodaření za rok 2020

a

zpráva

o

přezkoumání

Zastupitelstvo projednalo komplexní zprávu o celoročním hospodaření za rok 2020.

Usnesení ZO č.14/2021-2
A) Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření, zprávu o přezkoumání a
účetní závěrku za rok 2020 bez výhrad. (Příloha č.1)
B) Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2020 bez
výhrad.(Příloha č.2)

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

4. Prodej 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 návrh na uzavření kupní smlouvy s EG.D,a.s. na prodej
části obecní pozemkové parcely KN č.100/8 o výměře 16m2 v k.ú.Zlatá Koruna

Usnesení ZO č.14/2021-3
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy s EG.D,a.s. na prodej části obecní
pozemkové parcely KN č.100/8 o výměře 16m2 v k.ú.Zlatá Koruna za celkovou cenu
15.120,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu.

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

5. Schválení rozdělení dotace na podporu sportu
z rozpočtu obce Zlatá Koruna na rok 2021
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na rozdělení dotace z rozpočtu obce Zlatá Koruna
na rok 2021 na podporu sportu a návrhy na schválení smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení ZO č.14/2021-4
Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení dotace a uzavření příslušných smluv na podporu
sportu z rozpočtu obce Zlatá Koruna na rok 2021 pro SK Zlatá Koruna IČ 65025474 ve
výši 75.000,-Kč a SDH Plešovice IČ 42396407 ve výši 75.000,-Kč.Zároveň pověřuje
starostu obce k podpisu předmětných smluv.

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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6. Rozhodnutí o znovu zřízení Základní školy ve Zlaté
Koruně
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozhodnutí o znovu zřízení Základní školy ve Zlaté
Koruně
Na podzim roku 2020 v rámci diskuse zastupitelů obce ve věci budoucnosti Domu kultury a
sportu (dále jen DKS) byla otevřena i možnost prostorů pro uvažovanou obnovu ZŠ.
Koncem roku 2020 při stavbě a schvalování rozpočtu obce na rok 2021 bylo rozhodnuto, že
vhodná volba pro umístění ZŠ by byla na jejím původním místě. Pro tento účel je navrženo
uvolnit prostor 1. patra současného obecního úřadu. Obecní úřad by mohl být přestěhován do
části DKS. Na přestěhování OÚ a to konkrétně na vestavbu obecního úřadu Zlatá Koruna do
DKS byla podána žádost do programu obnovy venkova MMR. Tato žádost byla předběžně
doporučená k financování. Náklady projektu na vestavbu obecního úřadu v DKS jsou dle PD ve
výši 3 947 681 Kč a předběžně doporučená dotace je max. 2.060.573 Kč Pro rok 2021 je
schváleno v rámci rozpočtu obce částka 2 347 591 Kč.
Po realizaci vestavby obecní úřadu v DKS a po přestěhování OÚ mohou být uvolněné prostory
upraveny pro potřeby ZŠ, případně pro potřeby MŠ. Pokud by nastala situace, že o znovu
otevření základní školy zájem nebude, využila by 1.patro OÚ naše mateřská škola, která by se do
těchto prostor přestěhovala se svou třídou z kláštera, kde je v současné době v pronájmu u
Národního památkového ústavu. Úprava prostorů pro potřeby ZŠ nebo MŠ jsou odhadnuty
v řádech několika statisíců, neboť případná úprava je z hlediska stavebních úprav nenáročná.
Dispozice 1. patra současné radnice umožňuje realizaci tří učeben o celkové maximální kapacitě
55 žáků včetně dvou kabinetů, dvou šaten, vstupní chodby a sociálního zázemí. Z hlediska
stavebního řízení by se jednalo o změnu užívání. Pro stravování ZŠ by byla zpočátku využita
výdejna mateřské školy v přízemí budovy. Zvýšená kapacita obědů pro ZŠ je prověřena u
stávajícího dodavatele obědů pro MŠ. Tím je ZŠ Křemže a výhledově s navýšením obědů od
plánovaného září 2022 nemá problém. Počáteční investicí bude pořízení nábytku a vybavení pro
ZŠ. Vzhledem k tomu, že ZŠ by zahajovala svůj provoz postupně nebyl by výdaj skokový.
Provozní náklad ZŠ by mohl být pokryt z rozpočtového určení daní, kdy pro rok 2021 je
uvažováno o výši 13.400,-Kč na žáka. Mzdové náklady by měli být 100 % hrazeny státním
rozpočtem přes krajský úřad.
Dne 7.6.2021 od 18.00 hodin v sále (tělocvičně) DKS se uskutečnila prezentace možnosti
znovuotevření ZŠ ve Zlaté Koruně. Určeno pro rodiče dětí před nástupem do ZŠ a všem, kdo
budou mít o tuto problematiku zájem.
Z průběhem této schůzky ze dne 7.6.2021 bylo zastupitelstvo obce seznámeno tak jako
s následným postupem v případě schválení.
Zápis do školského rejstříku (léto 2021)

Konkurz na ředitele(ku) školy

Zápis dětí do školy do 1.třídy, případně do společné 1. a 2. třídy (jaro 2022)

1.9.2022 zahájení školního roku ZŠ ve Zlaté Koruně

Zastupitelstvo obce bylo rovněž seznámeno i se všemi potenciálními přínosy a riziky zřízení ZŠ.

Usnesení ZO č.14/2021-5
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh na zřízení ZŠ ve Zlaté Koruně. Dále
zastupitelstvo obce schvaluje příslušnou úpravu zřizovací listiny, rozšíření o ZŠ (1. až
5.třída), a změnu názvu příspěvkové organizace ze současného Mateřská škola Zlatá
Koruna na Základní škola a Mateřská škola Antonína Borového Zlatá Koruna.

– schváleno 10 hlasy, nikdo proti, 1 se zdržel.
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7.

Diskuse a závěr

Starosta informoval o současných akcích obce a jejich průběhu, pokračování
v projednávání územního plánu obce, osazení nového hracího prvku v Rájově.
Ing. Jiří Matoušek – dotaz k pořízení zápisu ze společného jednání zástupců obce se
zástupci kamenolomu Plešovice.
Mgr. Jaroslav Král – sdělil podrobnosti k Mariánské pouti Zlatá koruna, která je
plánovaná na 15.8.2021.
Jan Bouček – upozornění na hlasování ankety strom roku.
Ing. Antonín Haniš – dotaz k možnosti zavedení bezhotovostní platby v MŠ Zlatá Koruna
a upozornění na problém možných úrazů na soukromých hracích zařízení umístěných na
pozemku KN č. 320/1 v k.ú. Plešovice.
Eva Jakešová – dotaz k hlášení místního rozhlasu.
Jan Bouček – upozornění na zpoždění zvonu v Rájově.
p.Lánik – dotaz k znečištění požární nádrže v horní části Zlaté Koruny a navrhuje
provedení kontrol RD a jejich odkanalizování.

Závěr
Jednání bylo ukončeno v 20.15 hod

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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