Zápis č. 18
z jednání Zastupitelstva obce Zlatá Koruna dne 27.04.2022
Přítomno: 12 členů ZO
Omluven: 3 členové ZO (Ing. Radek Pomije, Ing. Petr Kornatovský, Bc. Andrea Spáčilová)

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o práci rady obce
3. Schválení rozdělení dotace na podporu sportu z rozpočtu obce Zlatá
Koruna na rok 2022
4. 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
schválení programu jednání.

- program byl schválen 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Navrhl ověřovatele zápisu: Mgr. Jaroslav Král a pan František Daněk

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

– návrhová komise byla schválena 11 hlasy, nikdo proti, 1 se zdržel.
Zapisovatelem: Jana Bílková
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. Dále vysvětlil
způsob zveřejňování informací, týkající se veřejných zasedání zastupitelstva obce.

Usnesení ZO č.18/2022-1
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ze zasedání ZO ze dne 16.03.2022

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

2. Zpráva o práci rady obce
Starosta podal informace o práci rady obce od 17.03.2022 do dnešního jednání ZO.
Diskuse:



p. Gallistl – rozpočtová změna č. 3/2022 – uvádí výhody ukládání peněz z účtu
obce přes KB e-trading (vysoké výnosy)
p. Bouček – dotaz na nutnost nákupu lůžek do DKS
- starosta – možnost ubytování pro 11 osob z Ukrajiny (kvóta určená KÚ)
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Usnesení ZO č.18/2022–2
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o práci rady obce od 13.03.2022 do 27.04.2022 a
bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 3/2022



Schváleno 12 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel

3. Schválení rozdělení dotace na podporu sportu
z rozpočtu obce Zlatá Koruna na rok 2022
Diskuse:
 Ing. Petr Gallistl – poděkování za přidělení dotace pro SK Zlatá Koruna s seznámení
s fungováním klubu
 Ing. A. Haniš – poděkování za přidělení dotace pro SDH Plešovice a seznámení
s fungováním sboru

Usnesení ZO č.18/2022-3
ZO schvaluje rozdělení dotace a uzavření příslušných smluv na podporu sportu z rozpočtu
obce Zlatá Koruna na rok 2022 pro SK Zlatá Koruna IČ 6505474 ve výši 75 000,- Kč a SDH
Plešovice IČ 42396409 ve výši 75 000,- Kč. Zároveň pověřuje starostu obce k podpisu
předmětných smluv.



Schváleno 12 hlasy, nikdo není proti, nikdo se nezdržel

4. Diskuse a závěr














starosta obce žádá o pomoc a spolupráci při organizaci oslav výročí konce 2. světové
války dne 8.5.2022
starosta – roznáška Zpravodaje, který bude vydán 29.4.2022
Ing. P.Gallistl – poděkování za práci starostovi a radě obce zejména v souvislosti
s investicemi do DKS a využívání dotací, připomenul množství rozpracovaných akcí a
znovuotevření ZŠ ve Zlaté Koruně
Mgr. L. Sirový – dotaz na využití předsálí DKS a možnost budoucího využití 1. patra
DKS na obecní byty
starosta reaguje – dotace na byty / závazek
Ing. P. Gallistl – nesouhlasí s nápadem na sociální byty
PhDr. P. Král – navrhuje projednat návrhy na využití předsálí a 1. patra DKS na
příštím ZO v 06/2022 a zmiňuje požadavek na úpravu schodiště od šaten k sálu
v DKS
Ing. P. Gallistl – návrh na projednání budoucího využití, příp. rekonstrukce budovy
hospody v Plešovicích po ukončení nájemní smlouvy
Ing. A. Haniš – dotaz na termín dokončení veřejného osvětlení v Plešovicích
p. Bouček – dotaz na termín, odkdy bude zpoplatněno parkoviště
starosta – seznámení s návrhem cen za parkování od letošní letní sezony

Z důvodu projednání programu a z důvodu, že se již nikdo nehlásí do diskuse ukončil
starosta dnešní jednání.
Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin.
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…………………………………………………………..
Radek Moučka
1. místostarosta obce

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

Ověřovatelé zápisu:

…………………………………………………………..
Mgr. Jaroslav Král
2. místostarosta obce

………………………………………………………….
František Daněk
člen zastupitelstva obce
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