Usnesení z jednání Rady obce č.42 ve Zlaté Koruně dne 23.10.2008

1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.42/2008-1
Zápis z minulého zasedání RO byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto
rada obce zápis schvaluje.
2. Nové skutečnosti k podané žádosti do OP ŽP „Kanalizace,ČOV a vodovod
v obci Zlatá Koruna“
Usnesení č.42/2008-2
RO souhlasí s pokračováním v administraci žádosti v rámci probíhající 3.výzvy v souladu
s podmínkami uvedenými v dopise č.j.SFZP 023529/2008 ze dne 30.9.2008.
3. Návrh kalkulace ceny vodného na rok 2009
Usnesení č.42/2008-3
RO projednala návrh kalkulace ceny vodného na rok 2009 a předkládá ho zastupitelstvu
obce ke schválení.
4. Příprava OZV
Usnesení č.42/2008-4
RO připravila návrh obecně závazných vyhlášek obce :
a)OZV o stanovení podmínek pro pořádání,průběh a ukončení veřejnosti přístupných
kulturních podniků,včetně zábav a diskoték,a jiných kulturních podniků v rozsahu
nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
b)OZV Požární řád obce Zlatá Koruna a jejích místních částech Zlatá
Koruna,Rájov,Plešovice.
c)OZV o systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikající na území obce Zlatá Koruna.
Předmětné OZV předkládá rada obce ke schválení zastupitelstvem obce.
5. Splátkový kalendář příspěvku na ZTV pro manžele Marešovi
Usnesení č.42/2008-5
RO schvaluje splátkový kalendář příspěvku na ZTV pro stavebníky RD na parcele KN
č.164/69 v k.ú.Zlatá Koruna,stanovený zastupitelstvem obce ZO č.11/2008-5 ze dne
2.10.2008, s pravidelnou měsíční splátkou ve výši 5000,-Kč.
6. Žádost o odprodej pozemku KN č.90/4 v k.ú.Zlatá Koruna
Usnesení č.42/2008-6
RO nesouhlasí s předložením záměru prodeje pozemku KN č.90/4 v k.ú.Zlatá Koruna
zastupitelstvu obce do doby, než bude objasněn další osud č.p.40 (Fara) ve vlastnictví
Římskokatolické farnosti Zlatá Koruna.
7. Dohoda o jistotním účtu – prodej obecní zemědělské stavby
Usnesení č.42/2008-7
RO pověřuje starostu obce v případě využití dohody o jistotním účtu k podpisu této
dohody o jistotním účtu mezi Oberbank AG pobočka Česká republika (banka) a Obcí Zlatá
Koruna (jako prodávající) a Milan Kraus a Eva Nyklesová (jako kupující) ve věci doplatku
kupní ceny ve výši 467.350,-Kč za zemědělskou stavbu dle kupní smlouvy schválené
zastupitelstvem obce dne 5.6.2008 ZO č.9/2008-9.
8. Žádost do Programu obnovy venkova na rok 2009
Usnesení č.42/2008-8
RO souhlasí s přípravou a podáním žádosti do POV 2009 na I.etapu výměny oken
v č.p.41 Zlatá Koruna.
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9. Dodatek č.1/2009 smlouvy o poskytování komunálních služeb
Usnesení č.42/2008-9
RO schvaluje dodatek č.1/2009 smlouvy o poskytování komunálních služeb mezi Obcí
Zlatá Koruna a Službami města Český Krumlov,s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu.
10. Žádost o vyjádření k umístění stavby plovoucího voru
Usnesení č.42/2008-10
RO nesouhlasí s umístěním dočasné stavby voru 4 x 4 m u břehu Vltavy,který by sloužil
jako plovoucí bar pro občerstvení,dle předložené žádosti panem Liborem Šimůnkem
bytem Český Krumlov.

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

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