Usnesení z jednání Rady č.38 obce ve Zlaté Koruně dne 2.7.2008
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.38/2008-1
Zápis z minulého zasedání RO byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto
rada obce zápis schvaluje.
2. Žádost o povolení veřejné produkce – Kemp Koruna
Usnesení č.38/2008-2
RO nesouhlasí s pravidelnou veřejnou produkcí v kempu ve Zlaté Koruně.Tímto není
vyloučeno možné povolení mimořádné produkce,dle dopředu známých podmínek a
pravidel.V případě žádosti o mimořádnou veřejnou hudební produkci je nutné žádost
podat písemně a rozhodnutí o povolení bude probíhat individuálně.
3.Smlouva o dílo – PD veřejné osvětlení
Usnesení č.38/2008-3
RO schvaluje uzavřít smlouvu o dílo zhotovitel Elektro Sobíšek na projektovou činnost
úpravy veřejného osvětlení v historické části obce Zlatá Koruna,která vyplynula
z přípravných projektových prací úpravy veřejného prostranství centrálních částí obce
s celkovou cenou 15.470,-Kč vč.DPH.
4. Úprava propustku ZTV Zlatá Koruna
Usnesení č.38/2008-4
RO souhlasí s provedením úpravy propustku k ZTV Zlatá Koruna v celkovém nákladu 57
688,-Kč vč.DPH a požaduje provedení prací po zhotovitelské firmě ZTV Zlatá Koruna
Doprasatv CB.
5. Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí na rok 2009
Usnesení č.38/2008-5
RO postupuje zastupitelstvu obce rozhodnutí o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí na rok 2009 a koncept OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí.
6. Nájemní smlouva – PERAGRO Přísečná s.r.o.
Usnesení č.38/2008-6
RO souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy se společností PERAGRO Přísečná
s.r.o.,týkající se zemědělského hospodaření na obecních pozemkových parcelách KN
č.23/1 o výměře 9 204m2,č.48/22 o výměře 1 651m2,č.48/27 o výměře 1 810m2,č.139/3
o výměře 10 203m2,č.169/6(část) o výměře 5 670m2,č.274 o výměře 638m2,č.233/18 o
výměře 2 185m2,č.233/19 o výměře 2 128m2,č.233/20 o výměře 2 992m2 a předkládá
tuto smlouvu ke schválení zastupitelstvu obce.
7. Žádost o odkoupení části pozemkové parcely KN č.111/96 k.ú.Rájov
Usnesení č.38/2008-7
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce ke schválení záměr prodeje části pozemku KN
č.111/96 v k.ú.Rájov o výměře cca.250m2.Dále navrhuje,aby při případném schválení
prodeje byl žadatelem předložen geometrický plán předmětné části a aby prodej byl
podmíněn realizací stavby pro čištění odpadních vod pro obytné domy v Rájově
č.p.62,61,41 a 37,které bude řádně uvedena do provozu do tří let od prodeje předmětné
části pozemku.V případě ,že nebude splněna tato podmínka bude předmětná část
pozemkové parcely navrácena Obci Zlatá Koruna za stejnou kupní cenu.
8. Žádost o odkoupení části pozemkové parcely KN č.143/4 k.ú.Rájov
Usnesení č.38/2008-8
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce ke schválení záměr prodeje části pozemku KN
č.143/4 v k.ú.Rájov o výměře cca.430m2.
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9. Smlouva o smlouvě budoucí,věcné břemeno – „Klášter – NN“
Usnesení č.38/2008-9
Rada obce souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni č.4807588/003 od E.on Distribuce,a.s. pro
připravovanou stavbu „Zlatá Koruna,klášter-NN“,týkající se pozemkové parcely KN č.278
v k.ú.Zlatá Koruna a pověřuje k podpisu starostu.

…………………………..
místostarostka
Růžena Moučková

…………………………..
starosta obce Zlatá Koruna
Milan Štindl
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