Zápis č. 16 ZO ze dne 15.12. 2021

Zápis č. 16
Z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 15. 12. 2021
Přítomno: 14 členů ZO
Omluven: 1 člen ZO (PhDr. Pavel Král)

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Územní plán obce Zlatá Koruna – konečné projednání a schválení
Zpráva o práci rady obce
Schvalovací proces OZV ODPADY
Cena vodného a stočného pro rok 2022
Rozpočet obce na rok 2022
Zpráva finančního výboru
Různé – Prodloužení platnosti Místního programu obnovy venkova
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 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu: Mgr. Jaroslav Král a Ing. Radek Pomije

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, 2 se zdrželi.
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 15.09. 2021

– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

2. Územní plán obce Zlatá Koruna – konečné projednání
a schválení
Zastupitelstvo obce projednalo konečnou podobu Územního plánu obce Zlatá Koruna a
návrh Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek.
Prezentaci návrhu se ujal Milan Štindl starosta obce a pověřený zastupitel, ing.arch
Dagmar Pešková za pořizovatele ÚP a ing. arch. Arnošt Janko za odpovědného
projektanta ÚP

1-5

Zápis č. 16 ZO ze dne 15.12. 2021

Usnesení ZO č.16/2021-1
A)
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Územního plánu Zlatá Koruna, jeho
grafickou a textovou část.
Přílohy návrhu ÚP Zlatá Koruna jsou:
A - grafická část
1/ Výkres základního členění
2/ Hlavní výkres
3/ Výkres dopravní a technické infrastruktury
4/ Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
5/ Výkres pořadí změn v území
6/ Koordinační výkres
7/ Výkres širších vztahů
8/ Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
9/ Výkres historického vývoje ZK
B - textová část - výrok a odůvodnění
B) Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení
připomínek, které je součástí odůvodnění ÚP Zlatá Koruna.

– schváleno 12 hlasy, 1 proti, 1 se zdržel.

3. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 15.09. 2021 do dnešního jednání ZO.

Usnesení ZO č.16/2021-2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předloženou zprávu o práci rady obce od 15.9.
2021 do 15.12. 2021.Dále bere na vědomí provedenou rozpočtovou změnu č.8/2021 a
č.9/2021 a schvaluje rozpočtovou změnu č.10/2021.

– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

4. Schvalovací proces OZV ODPADY
4.1. OZV č.4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Usnesení ZO č.16/2021-3
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna projednalo a schválilo OZV č.4/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.

– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

4.2. OZV č.5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
Usnesení ZO č.16/2021-4
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna projednalo a schválilo OZV č.5/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

– schváleno 13 hlasy, nikdo proti, 1 se zdržel.

2-5

Zápis č. 16 ZO ze dne 15.12. 2021

5. Cena vodného a stočného pro rok 2022
Zastupitelstvo obce projednalo návrh ceny vodného a stočné na rok 2022.

Usnesení ZO č.16/2021-5
 Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného a stočného na rok 2022
Vodné 57,07 Kč/m3 bez DPH
Stočné 44,46 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.)
 Použití způsobu výpočtu v nerozhodných případech je v kompetenci rady obce.


– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

6. Rozpočet obce na rok 2022
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2022.

Usnesení ZO č.16/2021-6
A/Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce na rok 2022 jako vyrovnaný. (Příloha:
Návrh rozpočtu 2022)
B/ Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na roky 2023 až
2025.(Příloha: Návrh rozpočtového výhledu 2023_2025)

– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

7. Zpráva o práci finančního výboru
Předseda kontrolního výboru Ing. Petr Gallistl přednesl zprávu finančního výboru ze dne
13.10. 2021 a 18.11.2021
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Usnesení ZO č.16/2021-7
Zastupitelstvo obce projednalo zprávu finančního výboru ze dne 13.10. 2021 a
18.11.2021

– schváleno 12 hlasy, nikdo proti, 2 se zdrželi.

8. Prodloužení platnosti Místního programu obnovy
venkova
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna projednalo návrh na prodloužení platnosti Místního
programu obnovy venkova Zlatá Koruna, k.ú. Plešovice, Rájov a Zlatá Koruna, který byl
schválen zastupitelstvem obce Zlatá Koruna dne 16.12.2015

Usnesení ZO č.15/2021-3
Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna schvaluje prodloužení platnosti Místního programu
obnovy venkova Zlatá Koruna, k.ú. Plešovice, Rájov a Zlatá Koruna, který byl schválen
zastupitelstvem obce Zlatá Koruna dne 16.12.2015 usnesením ZO č.6/2015-7 do roku
2023
včetně.

– schváleno 14 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

9.

Diskuse a závěr

Starosta provedl shrnutí činnosti obce za rok 2021
Ing. Petr Gallistl – vyslovil poděkování obci za podporu SK Zlatá Koruna – fotbal
p. Bednařík – dotaz k dalšímu postupu doplnění inženýrských sítí v horní části Zlaté
Koruny u požární nádrže
pí. Eremiášová – žádá o provedení lokální opravy před mostem v Rájově směr RájovCihelna.

Závěr
Starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na chodu obce v roce 2021 a popřál všem
krásné Vánoce a šťastný nový rok.
Jednání bylo ukončeno v 20.40 hod

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

Ověřovatelé zápisu:

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

………………………..
Mgr. Jaroslav Král
2.místostarosta obce
4-5

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

