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Vážení spoluobčané !
S průběhem jednání zastupitelstva obce se můžete vždy seznámit přímo,neboť
jednání jsou veřejně přístupná nebo následně v zápise z jednání zastupitelstva i
rady obce,které je Vám plně k dispozici na Obecním úřadě.Rovněž přijatá
usnesení Zastupitelstva i Rady obce naleznete na oficiálních webových stránkách
obce http://www.zlatakoruna.cz/ Vzhledem k tomu,že zlatokorunský zpravodaj
má omezený prostor pro informace jsou projednávané body zastupitelstvem
popsány jen heslovitě.V případě nejasností a v případě,že se chcete dozvědět
pravý stav věcí se přímo obracejte na starostu obce nebo na zastupitele
obce,kteří Vám ochotně problematiku dané věci osvětlí a vyslechnou Váš
názor,který je vždy cennou informací pro další práci v obci.
S úctou Váš starosta Milan Štindl
Jednání zastupitelstva obce dne 13.března 2008
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO
• záměr darovat pozemkovou parcelu KN č.23/13 v k.ú.Zlatá Koruna o výměře
22m2 (v souvislosti se stavbou mostu v roce 2005)
• záměr prodeje části pozemkové parcely KN č.108/6 v k.ú.Rájov o výměře 1m2
• záměr prodeje pozemkové parcely KN č.48/18 o výměře 347m2 v k.ú.Zlatá
Koruna (navazující na zemědělskou stavbu na stav.parcele 3 v k.ú.Z.Koruna)
• výběr nabídky na základě zveřejněného záměru na pronájem případně prodeje
zemědělské stavby na stav.parcele 3 v k.ú.Z.Koruna.ZO vybralo nabídku pana
Milana Krause,Česká 7,České Budějovice a pověřilo starostu obce přípravou
kupní smlouvy,která bude předložena zastupitelstvu obce ke schválení.
• rozpočtovou změnu a opatření č.4/2007
• rozpočtovou změnu a opatření č.1/2008
• splátkový kalendář na vedenou pohledávku za pronájem DKT
• komisi pro dohled nad řádným plněním nájemní smlouvy a provozem DKT
• příspěvek na opravy kostela Panny Marie Zlatá Koruna ve výši 40.000,-Kč
• příspěvek na penzijní připojištění pro zaměstnance obecního úřadu
• aktualizaci vnitřních směrnic obce Zlatá Koruna
-------------------------------ZASTUPITELSTVO OBCE BYLO SEZNÁMENO
• se zprávu o práci rady obce od 27.prosince 2007 do 13.března 2008
• se zamítavým stanoviskem Státního fondu životního prostředí k podané
žádosti o podporu projektu výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod Zlatá
Koruna do OP ŽP(Operační program) 1.výzva na vědomí a pověřilo starostu
obce podat novou žádost do OP ŽP 3.výzva(do konce dubna 2008)
• s připravenou žádostí o finanční podporu z ROP (Regionálního operačního
programu) na akci „Stezka pro pěší a cyklisty Rájov – Z.Koruna“.Žádost byla
podána 14.3.2008 (možno získat až 92,5% finančních nákladů)
-------------------------------ZASTUPITELSTVO NESCHVÁLILO
• stavbu Zlatá Koruna,kemp-VYSOKÉ NAPĚTÍ,TRAFOSTANICE,NÍZKÉ NAPĚTÍ
nadzemním vedením a navrhuje společnosti E-on zahájit jednání o možnosti
přiložení zemního vedení v rámci stavby stezky pro pěší a cyklisty Rájov-Zlatá
Koruna
---------------------------------------------------------------------

Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku
přeje Obecní úřad Zlatá Koruna
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SBĚRNÉ MÍSTO NEPOTŘEBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ !!!
MÍSTO SE NACHÁZÍ VE DVOŘE č.p.5 V DOLNÍ ČÁSTI ZLATÉ KORUNY
(Pro orientaci:v tomto domě se rovněž nachází pošta a veřejná vývařovna)
Na přesné místo vás dovedou směrovky s nápisem
„Sběrna nepotřebných elektrozařízení“
Provozní doba bude každou první sobotu v měsíci od 10.00 do 11.00 hodin
Nepotřebné elektrozařízení odevzdejte vždy osobně zaměstnanci obecního úřadu,který
bude v provozní dobu přítomen !

Co je cílem tohoto systému?
Recyklace elektrozařízení, zvýšení podílu vytěžených surovin a využití takto získaných materiálů •
Minimalizace hromadění elektroodpadu jako netříděného komunálního odpadu • Motivace spotřebitele
k bezplatnému vracení a zpětnému odběru elektrozařízení a elektroodpadu • Využití nejlepších
dostupných technologií a postupů pro zpracování, druhotné využití a recyklaci
Proč je důležité odkládat nepotřebná elektrozařízení na místa k tomu určená?
Odložením použitého elektrozařízení na správné místo bude umožněno jeho zapojení do procesu
ekologického nakládání, jehož výsledkem je řádné zpracování a recyklace.
POMÁHÁME TÍM:
• chránit životní prostředí
• navracet cenné materiály zpět do oběhu
PROTO NIKDY NEODKLÁDEJME POUŽITÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ DO POPELNICE!
CO JE TŘEBA DODRŽET PŘI ODEVZDÁVÁNÍ NEPOTŘEBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ?
• Spotřebitel
má elektrozařízení osobně odevzdávat kompletní, aby bylo možné zajistit
Viola Pomijová
jeho ekologické využití a aby se zabránilo úniku nebezpečných látek ohrožujících lidské
zdraví a životní prostředí.
ODEVZDÁNÍ NEPOTŘEBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ JE BEZPLATNÉ !!!
PROVOZNÍ DOBA PRO DUBEN A KVĚTEN 2008 :
SOBOTA 5.DUBNA 2008 OD 10.00 DO 11.00 HODIN
SOBOTA 3.KVĚTNA 2008 OD 10.00 DO 11.OO HODIN

NÁVŠTĚVNÍCI O KTERÉ NESTOJÍME

Před několika dny způsobili neznámí vandalové škodu když se při výměně motorového oleje u
rampy v dolní části Zlaté Koruny (u kulturního domu) zbavili starého oleje tak,že ho vypustili před
jednu z garáží volně na zem.V tuto dobu byl na místě zahlédnut starší bílý Renault
s českokrumlovskou značkou.Žádám všechny ty ,kteří mají k tomuto bližší poznatky,aby
informovali starostu obce a všechny spoluobčany,aby si všímali obdobného počínání nechtěných
návštěvníků naší obce a neprodleně to oznámili na obecní úřad,případně policii.
Jiří Šesták

DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SPORTU PRO ROK 2008
Obec Zlatá Koruna
vyhlašuje
Dotační program na podporu sportu pro rok 2008
Termín odevzdání žádostí do 31.3.2008
Žádosti se podávají ve stanoveném termínu dle „Pravidel dělení dotace pro sport z rozpočtu obce
Zlatá Koruna“ na Obecní úřad ve Zlaté Koruně
(úřední dny Po,St 7:00 – 17:00hod)
Na rok 2008 pro tento účel je vyčleněna z rozpočtu obce částka 50.000,-Kč
Pravidla dělení dotace pro sport z rozpočtu obce Zlatá Koruna (www.zlatakoruna.cz)
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PROMÍTÁNÍ FILMU Z MASOPUSTU ZLATÁ KORUNA 2008
V pátek 4.dubna 2008 od 19.00 hodin v restauraci U KUČERŮ v kempu Zlatá
Koruna se uskuteční promítání filmu natočeného v době masopustu.
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2008/2009 se bude konat 14.-15.dubna
2008 od 15.00 hodin v prostorách mateřské školy ve Zlaté Koruně
(areál kláštera Zlatá Koruna)
SBĚR OŠACENÍ

pořádá MS ČČK Zlatá Koruna

ve dnech (pondělí) 7. a (úterý) 8.dubna 2008 od 15.00 do 17.00 hod
v budově radnice obecního úřadu ve Zlaté Koruně.
Použitelné a čisté ošacení,obuv i hračky od Vás převezmou paní Jakubcová
(pondělí) a paní Koubová (úterý).Za darované věci předem děkujeme.
Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 12.dubna 2008
Časový harmonogram
Plešovice - náves 8:00 – 8:30 hod
Plešovice - Zátiší 8:35 – 8:50 hod
Zlatá Koruna - horní část 9:00 – 9:30 hod (u kontejnérů)
Zlatá Koruna - dolní část 9:35 – 10:15 hod (u pošty)
Rájov - náves 10:25 – 10:45 hod
Upozorňujeme,že mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je
příležitostí zdarma se zbavit odpadů,které doma překáží.Jedinou Vaší povinností
je osobně svůj odpad předat a pomoci s nakládkou specializované firmě.
Dopředu navezené hromady odpadu komplikují a zdržují odvoz.
Tento mobilní sběr slouží pouze pro fyzické osoby (domácnosti) nikoliv pro
podnikající fyzické a právnické osoby (podnikatele)

Czech POINT(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.)
Náš úřad se od 1.1.2008 zařadil mezi poskytovatele systému Czech POINT.
V praxi to znamená že v současné době můžete na obecním úřadě ve Zlaté
Koruně získat :
1)Výpis ze živnostenského rejstříku(jedna stránka 50,-Kč)
2)Výpis z obchodního rejstříku(jedna stránka 50,-Kč)
3)Výpis z trestního rejstříku(jedna stránka 50,-Kč)
4)Výpis z katastru nemovitostí(první stránka 100,-Kč a každá další 50,-Kč)
Výpisy lze získat vždy v úřední dny a hodiny tj.
Pondělí,Středa od 7.00 – 11.30 a 12.00 – 17.00 hodin
(V jiných termínech po předchozí dohodě)
Váš Obecní úřad Zlatá Koruna

PODĚKOVÁNÍ
Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

internetové stránky : http://www.zlatakoruna.cz/
Na těchto stránkách je umístněn i tento zpravodaj !
Bezplatný veřejný přístup k internetu každé úterý
14.30 – 16.30 hodin (v provozní době knihovny)

„Rodina Brejchová děkuje Všem
spoluobčanům za vyjádřenou soustrast a účast
na posledním rozloučení s panem
Jiřím Brejchou z Plešovic“

SRDEČNĚ ZVEME NA PŘIPRAVENÝ ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ
BAD FÜSSING V NĚMECKU,KTERÝ NABÍZÍ REGENERACI A ODPOČINEK
termín zájezdu – středa 23.dubna 2008
Odjezd - 6:00 hod
Rájov, Zlatá Koruna,Plešovice.
Cena zájezdu – důchodci s trvalým pobytem v naší obci 150,- Kč,
ostatní 300,- Kč
(Účast na zájezdu je nutné nahlásit na Obecním úřadě ve Zlaté Koruně a na pokladně
zaplatit předem nejpozději 16.dubna 2008).
Upozorňujeme zájemce,že zájezd není připojištěn proti úrazu !
Připojištění lze vyřídit u každé pojišťovny.Ceny připojištění jsou v rozmezí 17,- až 35,- Kč za den.
Vstup do lázní 7,5 Euro

SPORTOVNÍ KLUB ZLATÁ KORUNA
pořádá

VELIKONOČNÍ ZÁBAVU
NEDĚLE 23.3.2008 OD 20.00 HODIN
KULTURNÍ DŮM VE ZLATÉ KORUNĚ
HRAJÍ : PAPOUŠKOVO SIROTCI
Bohatá tombola
vstup 100,-Kč
Předprodej vstupenek u Miroslava Gallistla na tel. 737 197 631
HARMONOGRAM MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ
SK Zlatá Koruna Fotbal – jaro 2008
So 29.3.08 od 15.30 Křemže – SK ZK
So 5. 4.08 od 16.30 SK ZK - Chvalšiny
So 12.4.08 od 16.30 Římov- SK ZK
So 19.4.08 od 17.00 SK ZK – Horní Planá
Ne 27.4.08 od 10.15 Čt. Dvory B. - ZK
So 3.5.08 od 17.00 SK ZK - Frymburk
So 10.5.08 od 17.00 Trhové Sviny – SK ZK
So 17.5.08 od 17.00 Vyšší Brod – SK ZK
So 24.5.08 od 17.00 SK ZK – Kaplice B
Ne 1. 6.08 od 17.00 ČK B – SK ZK
So 7. 6.08 od 17.00 SK ZK – Olešnice
So 14. 6.08 od 14.30 Mladé – SK ZK
So 21. 6.08 od 17.00 SK ZK – Malonty

ZÁZNAMNÍK MÍSTNÍHO ROZHLASU

Přeslechly jste hlášení místního rozhlasu nebo jste
z nějakého důvodu hlášení nerozuměli.
NEVADÍ.
Stačí ze svého telefonu zavolat na číslo

(+420) 721 469 793

a poslední vysílaná zpráva se vám přehraje.

