Zápis č. 15 ZO ze dne 15.09. 2021

Zápis č. 15
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 15. 09. 2021
Přítomno: 12 členů ZO
Omluveni: 4 členové ZO (PhDr. Pavel Král, Andrea Spáčilová Bc., Mg. Jaroslav Král)

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Zpráva rady obce a kontrolního výboru
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
Příprava obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
5. 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 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu: František Daněk a Ing. Radek Pomije

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, 1 se zdržel.
Návrhová komise:
předseda Mgr. Ladislav Sirový, člen Ing. Jiří Matoušek, člen Petr Šipon

– návrhová komise byla schválena 12 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 23.06. 2021

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2.Zpráva o práci rady obce a kontrolního výboru
2.1. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 23.06. 2021 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.15/2021-1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od 23.6.
2021 do 15.09. 2021 a bere na vědomí provedenou rozpočtovou změnu č.5/2021,
č.6/2021 a č.7/2021.

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
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2.2.Zpráva o práci kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru Ing. Petr Kornatovský přednesl zprávu kontrolního výboru
ze dne 25.8.2021.

Usnesení ZO č.15/2021-2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu kontrolního výboru ze dne 25.8.2021.

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

3. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rady obce a finančního výboru na schválení nové
obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu.

Usnesení ZO č.15/2021-3
Zastupitelstvo obce schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku č.3/2021 o místním
poplatku z pobytu.(Příloha č.1)

– schváleno 11 hlasy, nikdo proti, jeden se zdržel.

4. Příprava obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce zahájilo projednání nové obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v souvislosti s novým zákonem o
odpadech č.541/2020 Sb.
Nový zákon o odpadech ruší s platností od 1.1.2022 stávající žetonový způsob úhrady za
komunální odpad.
Zároveň obcím stanovuje povinnost zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné
složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících alespoň
60%, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65% a v kalendářním roce
2035 a následujících letech alespoň 70% u celkového množství komunálních odpadů,
kterých je v daném kalendářním roce původcem.
Náklady za odpad se budou i v příštích letech zvyšovat z důvodu zvýšení cen za uložení
na skládce a z důvodu růstu provozních nákladů za svoz, třídění a likvidaci. Po roce 2030
je zákaz skládkování.
Opatření, které může pozitivně ovlivnit budoucí náklady související s odpadem je kvalitní
třídění každého jednotlivce.
Rada obce ve spolupráci s finančním výborem obce návrh stanovit na rok 2022 místní
poplatek za obecní systém odpadového hospodářství paušální částkou 500,-Kč na osobu
a rok při zachování současného rozsahu služeb. Koncem roku situaci vyhodnotit a
přijmout příslušnou úpravu odpadového systému s cílem snížení množství komunálního
odpadu a zlepšení kvality třídění odpadu. V případě zavedení místního poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství ve výši 500,-Kč/osobu/rok (při současném počtu
obyvatel 800) by došlo k snížení ztráty z obecního rozpočtu cca. o 200.000,-Kč).
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Diskuse:
K návrhu byla vyvolána diskuse při které se zastupitele obce shodli, že se jedná o
správnou cestu a konkrétní OZV a konkrétní řešení odpadového hospodářství obce bude
předloženo na následujícím ZO k projednání a konečnému schválení.

5.

Diskuse a závěr

Starosta informoval o současných akcích obce a jejich průběhu, pokračování
v projednávání nového územního plánu obce.
Mgr. Ladislav Sirový – dotaz ke způsobu výběru nájemníků do obecních bytů
Jan Bouček – dotaz k současné výši cen nájmu v obecních bytech a případný způsob pro
jejich navýšení.
Mgr. Ladislav Sirový – návrh na zvážení možnosti automatizace výběru parkového na
placené odstavné ploše za mostem ve Zlaté Koruně.
19.50 hod odchází s omluvou ing. Petr Gallistl
Jan Bouček – dotaz na stav jednání s nájemcem obecního pozemku KN č.92/32
v k.ú.Zlatá Koruna.
Ing. Jiří Matoušek – upozornil na několikrát nefunkční zkrápění na příjezdové cestě do
kamenolomu Plešovice a na potřebnost obnovení horské vpusti u silnice III.třídy u drtiče.
20.00 hod odchází s omluvou ing. Petr Zeman
Eva Jakešová – znovu upozorňuje na problémy s parkováním u jezu ve Zlaté Koruně.

Závěr
Jednání bylo ukončeno v 20.20 hod

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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