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Vážení spoluobčané,
právě končící volební období bylo doprovázeno, tak asi jako všechno, pandemickou situací,
probíhající válkou na Ukrajině a nynější energetickou krizí. I přes tuto skutečnost a možná
právě proto, bychom si měli uvědomovat, že stále je dost toho, co nám život zpříjemňuje
a z čeho můžeme mít radost, a tuto radost a pozitivní nadhled přenášet nejen na naše nejbližší,
ale i na ostatní. Pokud to dokážeme, bude se nám všem žít lépe. Současné mezilidské vztahy
nejsou nejlepší a osobně vnímám, že lidská slušnost, která by měla být samozřejmostí se stále
více vytrácí. Každý z nás máme reservu, jak toto zvrátit. Nečeká nás doba příliš dobrá v souvislosti s celosvětovou situací. Každý z nás se bude muset uskromnit, abychom tuto náročnou
dobu překonali. Závist, negativní přístup, neochota, zlost a zbytečné spory nám v tomto nepomohou. To, co nám pomůže je optimismus, přátelství, slušnost a pracovitost. Přeji nám
všem, abychom v nastávajícím období byli pracovití, optimističtí, přátelští a slušní ke svému
okolí.
Dovolte, abychom Vás pozvali k volbám do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu
České republiky, které se budou konat v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin. Volby proběhnou v předsálí Domu kultury a sportu
Zlatá Koruna č.p.55. Telefonní číslo do volební místnosti je 380 743 119.
(Případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 30.září 2022
a 1.října 2022)
Nejúspěšnějších 15 kandidátů z komunálních voleb od Vás obdrží mandát zastupitele
a následně mezi sebou zvolí starostu, místostarostu, radu obce a další orgány obce na období
2022-2026. Máte tedy svobodnou příležitost rozhodnout, kdo Vás po toto období bude zastupovat při plnění úkolů obecní samosprávy. Kdo bude směrovat obec na její cestě ke spokojenějšímu životu.
Aby však tato práce měla smysl, musejí zastupitelé cítit Vaši podporu. Využijte prosím tuto
příležitost a PŘIJĎTE K VOLBÁM.

INFORMAČNÍ SERVIS

Přílohou tohoto zpravodaje je představení všech tří seskupení ucházející se o Vaši podporu.
SPORTOVNÍ SPOLKY

Přejeme Všem kandidátům, kteří to s naší obcí myslí poctivě a nezajímá je jen osobní prospěch, co nejvíce Vašich hlasů a Vám, spoluobčanům, zodpovědné a pracovité zastupitele.

DKS
PŘÍLOHA:
VOLBY DO
ZASTUPITELSTVA OBCE

(Představení kandidátek)


NEZÁVISLÍ PRO
ZLATOU KORUNU,
RÁJOV A PLEŠOVICE



SDRUŽENÍ
NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ
OBCE ZLATÁ
KORUNA



HNUTÍ
NEZÁVISLÝCH ZA
HARMONICKÝ
ROZVOJ OBCÍ A
MĚST

S blížícím se koncem volebního období 2018-2022 je zcela na místě poděkovat za Vaši
důvěru, podporu a poděkovat všem těm, kdo přispěli svou prací, názorem, přístupem a někdy
i tolerancí k tomu, co se v tomto období realizovalo.
a
Děkujeme pracovníkům obce a obecního úřadu, mateřské dnes již i základní školy, brigádníkům, spolupracujícím živnostníkům a firmám a všem spolupracujícím spoluobčanům a partnerům.
S úctou Váš starosta Milan Štindl, rada obce a ostatní členové zastupitelstva obce

Současné zastupitelstvo (2018-2022):
(seřazeno podle abecedy)

Bouček Jan, DiS. * Daněk František * Gallistl Petr, Ing. * Haniš Antonín,
Ing. * Kornatovský Petr, Ing. * Král Jaroslav, Mgr. * Král Pavel, PhDr.
Ph.D. * Matoušek Jiří, Ing. * Moučka Radek * Pomije Radek, Ing. * Sirový
Ladislav, Mgr. * Spáčilová Andrea, Bc. * Šipon Petr, DiS. * Štindl Milan *
Zeman Petr, Ing.
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STRUČNÉ SHRNUTÍ PRÁVĚ KONČÍCÍHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2018–2022
Významné akce za uplynulé volební období
Školství: Obnovení základní školy ve Zlaté Koruně.
Dům kultury a sportu Zlatá Koruna (dále jen „DKS“): Vestavba nového obecního úřadu z důvodu uvolnění prostorů pro
znovuobnovení základní školy, Nové sociální a technické zázemí pro uživatele DKS, Nové zázemí pro organizované i neorganizované sportovce, ZŠ a MŠ, Rekonstrukce předsálí DKS, Nová venkovní pergola, Nové stoly a židle v DKS, Nové dětské
hřiště u DKS.
Obnova vodohospodářského majetku: Výměna vodovodu v horní části Zlaté Koruny, Nová čistírna odpadních vod Zlatá
Koruna – horní část, Nová elektrická přípojka pro vodojem Rájov, Rekonstrukce části trubního vedení potoka Jordánek Zlatá
Koruna horní a dolní část obce, Realizace náhradního zdroje elektrické energie pro vrty a úpravu vody pro Zlatou Koruna
a Plešovice.
Odpadové hospodářství: Obnova kontejnerů na separovaný odpad, Zavedení sběru jedlých olejů v obci, Úprava místa komunitního kompostování pro biologický odpad rostlinného původu, Úprava stání pro nádoby na separovaný odpad v horní
části Zlaté Koruny.
Komunikace: Rekonstrukce a doplnění chodníku Zlatá Koruna, horní část a Rájov, Oprava částí komunikací po výměně
vodovodu, Opravy poškozených míst komunikací, Obnovení propojení stezky Srnín – Rájov na obecním pozemku v Rájově
Technika: Nová třístranná sklápěčka 4x4, Nový přívěsný vozík, Nový přepravní automobil VW Transportér a zánovní technický automobil Ford Ranger pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce a Sbor dobrovolných hasičů Plešovice a Rájov
vč. věcných prostředků pro protipožární ochranu a jiné krizové situace.
Ostatní: Nový parčík před poštou v dolní části obce Zlatá Koruna, Obecní objekt restaurace Na kovárně v Rájově – Nový
zvon sv. Jakuba s automatickým ovládáním, Rozšíření venkovní předzahrádky, Instalace ochrany fasády proti ptactvu, Vylepšení akustiky v restauraci. Nové doplnění veřejného osvětlení Plešovice – Zátiší a rekonstrukce stávajícího, Výměna dětského
hracího prvku v Rájově, Nový územní plán obce, Projektová příprava doplnění inženýrských sítí Zlatá Koruna – horní část
(kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení). Projektová příprava chodníky a bezpečnější přecházení Plešovice-Zátiší, Projektová
příprava – dokončení úprav veřejného prostranství Rájov – náves. Projektová příprava pro multifunkční sportovní hřiště ve
Zlaté Koruně – horní část.
Kulturní a společenské akce
Obecní zlatokorunské plesy * Masopusty ve Zlaté Koruně, Rájově a Plešovicích * Květnové oslavy výročí od ukončení
2.světové války * Akce ve spolupráci s mateřskou školou: Veřejná představení pro rodiče a důchodce, Rozloučení s předškoláky, Vítání občánků * Meziobecní spolupráce:, Mezinárodní spolupráce s Maďarským městem Bábolna, Hry barevných obcí
* Mariánské poutě ve Zlaté Koruně * Adventní programy * Programy pro důchodce * Gratulace k významným jubileím *
Podpora spolkových akcí: Přednášky * Koncerty * Výstavy * Sportovní akce * Sběr ošacení a dalších předmětů pro humanitární účely.
Seznam obsahuje pouze akce významnějšího charakteru a neobsahuje běžné provozní akce a činnosti. Např. údržba veřejného
prostranství a obecních objektů, budov, provozování kanalizace a vodovodu, odpadů, veřejného osvětlení a rozhlasu, komunikací, placené parkovací plochy, požární ochrany, krizového řízení, hřbitova. Zajištění chodu obecního úřadu, výkonu přenesené působnosti např. matrika, svatební obřady, volby, Czech POINT, školství, kultury, sportu a ostatních záležitostí souvisejících s bezproblémovým chodem obce.
JAK SE OBNOVUJE ŠKOLA?
Co se děje o prázdninách ve škole? Většinou se uklízí, opravuje, buduje a zvelebuje.
A co se děje o prázdninách ve škole, která vzniká? Vymýšlí, přemýšlí, promýšlí. Objednává, vyjednává, sjednává.
Nosí, vozí, vrtá, ťuká, montuje, staví, maluje, vytírá, vysává, umývá, leští.
Telefonuje, zařizuje, vyřizuje, sepisuje, zapisuje, žádá …Výčtem sloves bych mohla pokračovat.
Budova Obecního úřadu se přes prázdniny proměnila doopravdy ve školu.
Místnosti, které se budou v prvním školním roce používat se vymalovaly, vyměnila se v nich světla tak, aby splňovala platné
hygienické normy, do místností se nakoupil moderní funkční nábytek a IT vybavení, jak pro děti, tak pro pedagogy.
K tomu všemu byla potřeba předělat veškerá dokumentace školy tak, aby vyhovovala nově vzniklé instituci, která nese název
Základní škola a Mateřská škola Antonína Borového Zlatá Koruna. Vytvářel se Školní vzdělávací program pro školu a školní
družinu.
Zvratné zájmeno „se“ však neznamená, že se vše udělalo samo. Za spoustu práce a času patří obrovské díky obci Zlatá
Koruna vedenou starostou Milanem Štindlem, který pomáhal koordinovat veškeré práce, jak řemeslné, tak administrativní.
Pomáhali budoucí pedagogové, rodiče a také zaměstnanci mateřské školy v čele s Lucií Schnelzerovou, které také patří velké
poděkování.
Přestože je před námi ještě spoustu úkolů a práce, 1. září se škola slavnostně otevřela budoucím školákům za přítomnosti
rodičů, prarodičů, zástupců obce a tisku.
Financování vybavení zajistila obec ze svého rozpočtu, grantu z MAS, pro žáky jsme dostali materiální dar od JIP – Papírny
Větřní a.s. a finanční sponzorský dar od společnosti Kámen a písek, spol. s r.o.
Přejeme všem dětem, zaměstnancům a rodičům, ale i obyvatelům obce, aby vznik školy vnímali pozitivně a aby přinášela
radost a spokojenost.
Mgr. Kateřina Sládková, ředitelka školy
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PŘEHLED INVESTIC OBCE ZA OBDOBÍ 2021 DO DNEŠNÍCH DNŮ, AKTUÁLNÍ FINANČNÍ
SITUACE OBCE A FINANCOVÁNÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Přehled investičních nákladů obce za období 2021 do dnešních dnů
Na základě realizovaných investičních akcí za období posledních necelých dvou let je vidět, že vedení obce se daří
poměrně značně investovat, a to s významnou pomocí dotačních peněz. Za sledované období bylo investováno minimálně
26,4 mil. Kč, z toho získané dotace na tyto projekty činily 12,6 mil. Kč, tj. že cca 48 % ze všech investovaných peněz
jde z dotačních titulů. Tento poměr investic celkem a získaných peněz z dotačních titulů na tyto investice je
v rámci obce nejlepší za poslední léta a ukazuje se, že tato cesta financování investic je sice pracnější, administrativně složitější a samozřejmě zdlouhavější, ale přináší výraznou úsporu prostředků obce.
Aktuální finanční situace obce
Přes to, že obec v posledním období značně investuje, je finanční pozice obce nejlepší v historii. Na účtech v bankách je připraveno na další investice a provoz cca 23 mil. Kč, dluhy obec nemá žádné, investice jsou již proplaceny. Hospodaření obce letos pomáhají rovněž úroky z vkladů, a to díky dříve uzavřené smlouvě s naší bankou, která nám umožňuje
krátkodobé vklady, které máme úročeny prémiovou sazbou. Jenom za letošek bude zhodnocení z tohoto bezrizikového
produktu představovat výnos pro obec cca + 800 000,- Kč.
K významnému zvýšení příjmů obce dojde letos rovněž díky zvýšené sazbě místního poplatku z ubytování, celkový
letošní příjem by tak mohl dosáhnout částky cca. 400 000,- Kč. Děkujeme provozovatelům placeného ubytování za poctivé
vybírání a předávání tohoto místního poplatku pro obec. Část dramaticky zvyšujících se nákladů bylo třeba přenést i na
turisty, kteří tady s námi trvale nežijí a v naší obci využijí placené přenocování. Tento zvýšený příjem bude použit v rámci
celkového hospodaření obce, např. na počáteční investici do školy
Financování školy a školky
Doufám, že se nám následujícími čísly a vysvětlením podaří uklidnit část veřejnosti, která má obavy, zda založení a
provoz školy a školky výrazně nezatíží rozpočet obce, a může tak mít negativní dopad na hospodaření obce a tím negativně
ovlivňovat i jejich vlastní život.
1/veškeré dosud vynaložené náklady na zprovoznění školy v prostorách bývalého obecního úřadu (investice, opravy, vybavení, drobný materiál apod.) jsou dle předložených účetních dokladů zatím na částce 443 tis. Kč. Samozřejmě, že ještě
porostou s tím, jak budou přibývat žáci. Ale dle názoru vedení obce, společenský význam zřízení této instituce v obci jednoznačně převyšuje tyto materiální náklady.
2/Personální náklady na mzdy pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům Základní školy a Mateřské školy jsou hrazeny
státním rozpočtem přes Krajský úřad. Obec jako zřizovatel se má v prvním školním roce podílet částkou do 100 tis. Kč.
3/Na provoz školky přispívá obec ročně částkou 346 500,-Kč, provoz školy nebude hlavně v prvních letech tak finančně
náročný, především pro to, že škola bude pouze v jednom patře, školka působí ve dvou objektech (pozn. pakliže se stabilizuje trh s energiemi).
4/ v celé kalkulaci nákladů na zřízení a provoz školy hrál velmi důležitou roli fakt, že stát prostřednictvím rozdělování
sdílených daní přispívá na každého žáka v mateřské i základní škole do obecního rozpočtu. Na rok 2022 činí tato částka
přibližně 15 700,- Kč za žáka a rok. Ve školce nyní máme 42 žáků, tj. mimořádné inkaso od státu pro rozpočet obce cca. +
660 000,- Kč za rok. Ve škole máme nyní v první třídě 11 žáků, tj. již nyní inkaso od státu za školu cca. 173 000 Kč za rok.
Jednoduchým výpočtem si může každý spočítat, že cca. po tříletém působení školy, která by mohla mít za tři roky 30 žáků,
bude mimořádné inkaso do obecního rozpočtu jen za základní školu okolo 500 000,- Kč, což už by jednoznačně mělo
převyšovat provozní výdaje placené obcí na jejich chod.
5/obci, jako zřizovateli školy, umožní fungování školy větší výběr z poskytovaných dotací, protože velká část vypsaných
dotačních titulů je vázána na podmínku fungování školy v obci. Toho budeme moci například využít při žádání grantu
na vybudování multifunkčního hřiště apod.
Snad jsme pomohli tímto přehledem u Vás občanů odstranit možné pochybnosti o hospodaření obce a vlivu otevření školy
na občany, kteří např. s tímto krokem nesouhlasí.
V případě, že by byl z Vaší strany zájem o některé doplňující informace z oblasti financí, můžete se obrátit přímo
na starostu obce, nebo i na předsedu finančního výboru, rádi Vám dotazy zodpovíme.
Připravil: Ing. Petr Gallistl (předseda finančního. výboru) ve spolupráci se starostou obce.
Podklady zpracovala: Eva Benešová, hospodářka obce
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Telefon: (+420) 380 743 119
Fax:
(+420) 380 743 223
e-mail: ou@zlatakoruna.cz

internetové stránky : http://www.zlatakoruna.cz/
Na těchto stránkách naleznete i tento zpravodaj.

SBĚR OŠACENÍ, OBUVI A BYTOVÉHO TEXTILU
V pondělí 3.října 2022 od 14:30 do 17 hodin pořádá místní skupina ČČK
sběr použitelného ošacení, obuvi a bytového textilu (ložní prádlo, ručníky,
záclony), vše pro ošacovací středisko ve Větřní a v Kaplici.
Čisté a nepoškozené věci, prosím, přineste do vestibulu Obecního úřadu
ve Zlaté Koruně (na nové adrese č.p. 55 v DKS), kde je od vás převezmeme. Za darované věci předem velmi děkujeme.
Za MS ČČK Hana Hončíková

Obecní úřad Zlatá Koruna pořádá

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 8.října 2022
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 kontejnérů pod kulturním domem)
Rájov - náves 10:25-10:45 hod
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).
Všechna vysloužilá elektrozařízení odevzdávejte bezplatně vždy první sobotu od 10.00 do 11.00 hodin na sběrné místo –
Zlatá Koruna dvůr č.p. 5 (za poštou).
Šetříte tím naše společné finance a životní prostředí!
FINANČNÍ PODPORA OBCE MÍSTNÍM SPOLKŮM PROVOZUJÍCÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY
Obec Zlatá Koruna dlouhodobě finančně podporuje místní spolky, které vykonávají sportovní aktivity. V současnosti jde o finanční podporu Sboru dobrovolných hasičů Plešovice a Sportovního klubu SK Zlatá Koruna (fotbalový oddíl
- 3 dětské týmy a mužstvo mužů). O finanční podporu si může zažádat jakýkoliv spolek nebo sdružení, které zde provádí
sportovní nebo jinou prospěšnou činnost a má právní subjektivitu. Na základě jednohlasného usnesení zastupitelstva obce
ze dne 27.4.2022 byla na tento rok poskytnuta finanční dotace na úhradu nákladů oběma výše jmenovaným spolkům
75 000,- Kč, tj. celkem 150 000,- Kč. Z celkového více jak 20 miliónového rozpočtu obce tato částka představuje 0,75 %.
Vedle této přímé finanční pomoci obec hradí náklady na energie a vodu v hasičárnách v Plešovicích a Rájově a rovněž tak
v prostorech Domu kultury a sportu, kde působí na základě nájemní smlouvy místní fotbalový oddíl. Tyto částky tvořily
celkem cca nižší desetitisíce korun ročně. Sekání hřiště včetně přilehlého okolí (nyní i dětského hřiště) je plně v nákladové
režii fotbalového klubu. Na údržbu hřiště není využívána obecní technika a nepracují zde ani obecní zaměstnanci. Celoroční péči o hřiště zajišťují profesionální firmy Český trávník a Údržba zeleně manželů Kubátových ze Srnína. Náklady na
tuto údržbu hřiště a okolí se pohybují okolo 120 000-140 000,- Kč za rok a v celé výši je platí klub z vlastních zdrojů. Voda
na zavlažování hřiště je přivedena samospádem do nádrže na hřišti z obecního potoka Jordánek, takže nevznikají žádné
další náklady. Tento zavlažovací systém před lety realizoval a financoval fotbalový klub.
Za SK Zlatá Koruna Ing. Petr Gallistl

REKONSTRUKCE DOMU KULTURY A SPORTU OPĚT VÝRAZNĚ POKROČILA
Po více než roce skončila výrazná proměna DKS v jeho přízemní a suterénní části. Takřka po padesáti letech se
podařilo zrekonstruovat zázemí pro všechny sportovce, kteří chtějí využívat tělocvičnu či fotbalový areál. Tyto prostory
byly v posledních letech skutečně v dezolátním stavu a dělaly ostudu celé obci. Díky dotaci ve výši 70 % se sportovní
zázemí obce přehouplo do 21. století a může být nyní využíváno dětmi z mateřské a základný školy, registrovanými sportovci i širokou veřejností. Obdobnou proměnou prošla také bývalá restaurace a nynější Obecní úřad (opět z dotačních
zdrojů), který uvolnil své dosavadní místo zlatokorunské škole. V současné době je připraveno kvalitní zázemí pro konání
kulturních a společenských akcí v tělocvičně či jejím předsálí. Nově vzniklý prostor lze dále využít pro přednášky či setkání
nejrůznějšího druhu. V dalším využití je počítáno taktéž s komerčním pronájmem pro soukromé účely (oslavy, svatby,
společenské akce). Zbývá již pouze doplnit spotřebiče a nádobí, aby mohl prostor sloužit k výše zmíněným účelům.
Poslední část DKS, která stále čeká na rekonstrukci, je první patro s bytem správce a ubytovací kapacitou v sedmi pokojích.
V současné době se pracuje na konečné podobě těchto prostor, jež by umožnila následné využití této části objektu.
Po skončení poslední fáze rekonstrukce zastupitelstvo rozhodne o novém modelu fungování DKS. Současné vedení obce
se přiklání k ne pronajmutí těchto částí soukromé osobě, ale spíše k vlastnímu obecnímu provozu. Po špatných zkušenostech s předchozími nájemci bychom rádi uchovali Dům kultury a sportu jako místo setkávání zdejších obyvatel a pro
široké kulturní, společenské a sportovní vyžití.
Jaroslav Král

