Usnesení z jednání Rady obce č.46 ve Zlaté Koruně dne 8.1.2009
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.46/2009-1
Zápis z minulého zasedání RO byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto
rada obce zápis schvaluje.
2. Zajištění výkonu jednotek SDH obce Zlatá Koruna
Usnesení č.46/2009-2
RO schvaluje stejnopisy jmenovacích dekretů pro velitele jednotky,seznamy členů
jednotek,dokumentací o odborné způsobilosti členů a dokladů o zdravotní způsobilosti
členů pro výkon v jednotkách sboru dobrovolných hasičů obce Zlatá Koruna – Plešovice a
Zlatá Koruna - Rájov.
JSDHO Zlatá Koruna – Plešovice : velitel jednotky Ing.Martin Veis,strojník Antonín Haniš
ml.,počet členů jednotky 14.
JSDHO Zlatá Koruna – Rájov : velitel jednotky Jan Plánský st.,strojník Jiří Stropek,počet
členů jednotky 10.
3. Pronájem části restaurace č.p.59 Rájov
Usnesení č.46/2009-3
RO schvaluje jednoroční nájemní smlouvu na pronájem části restaurace č.p.59,dle
schváleného a uveřejněného záměru s Ivanou Homolkovou,Rájov č.p.6 s nájemným
10.000,-Kč za rok pověřuje starostu obce k podpisu.
4. Pronájem pozemků v k.ú.Rájov k zemědělským účelům
Usnesení č.46/2009-4
RO schvaluje nájemní smlouvu na pronájem pozemkových parcel KN č.36 o výměře
18302,54 o výměře 4124m2,KN č.84 o výměře 6960m2,KN č.228 o výměře 4578m2,KN
č.234 o výměře 898m2, všechny v k.ú.Rájov k zemědělské výrobě a hospodaření na nich
se společností PERAGRO Přísečná s. r.o.,IČO 208 62 108 a pověřuje starostu k podpisu.

5. Zajištění výkonu jednotek SDH obce Zlatá Koruna
Usnesení č.46/2009-5
RO schvaluje renovaci požárního vozu VW Transporter CK 7875,dle předložené nabídky
od Lukáše Křídy,Plešovice 11,IČO 659 66 261 s cenosu 58.794,-vč.DPH.
6. Zpracování žádosti o příspěvek MK ČR – výměna oken a dveří č.p.5
Usnesení č.46/2009-6
RO schvaluje zpracování a podání žádosti o příspěvek z ministerstva kultury ČR v rámci
„Programu péče o vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny v roce 2009“ na
akci dokončení výměny oken a dveří hospic – gotická budova,Zlatá Koruna č.p.5. a
pověřuje tímto starostu obce.
7. Zprocování žádosti o finanční podporu „E-Government v obcích–Czech POINT“
Usnesení č.46/2009-7
RO schvaluje zpracování a podání žádosti o příspěvek z ministerstva vnitra ČR o finanční
podporu v rámci výzvy Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích –
Czech POINT“ a pověřuje tímto starostu obce.
8. Záměr pronajmout garáž na parc.č.st.185 v k.ú.Zlatá Koruna.
Usnesení č.46/2009-8
RO schvaluje záměr pronajmout nevyužívanou obecní garáž na parc.č.st.185 v k.ú.Zlatá
Koruna.
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místostarostka
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…………………………..
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