Usnesení z jednání Rady obce č.48 ve Zlaté Koruně dne 19.2.2009
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.48/2009-1
Zápis z minulého zasedání RO byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto
rada obce zápis schvaluje.
2. Stavba komína v č.p.59 Rájov
Usnesení č.48/2009-2
RO schvaluje provedení stavby komína v č.p.59 Rájov „Hostinec Na kovárně“.Materiál
uhradí obec,práci nájemce.
3. Schválení příspěvku od JČ kraje – zajištění internetového připojení
Usnesení č.48/2009-3
RO schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu od Jihočeského kraje SD/OGEI/54/09 na
zajištění internetového připojení.Grant bude poskytnut ve výši 23.000,-Kč.Podíl obce
bude 16.547,-Kč.Zároveň rada obce pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
4. Smlouva zakládající právo provést stavbu – Tomáš Nejedlý
Usnesení č.48/2009-4
RO schvaluje uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu účelové komunikace a
sjezdů ,dle § 110 odstavec 2a) zákona č.183/2006 Sb. a z ní vyplývající smlouvu o
budoucí smlouvě darovací a pověřuje starostu k podpisu.
5. Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno „NN – E-on“
Usnesení č.48/2009-5
RO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
V souladu se záměrem budoucího oprávněného realizovat stavbu zařízení distribuční
soustavy s názvem „SB-4809-012 Zlatá Koruna p.Nejedlý NN" pro E-ON
Distribuce,a.s. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
6. Žádost o splátkový kalendář pohledávky – Václav Hofman
Usnesení č.48/2009-6
RO schvaluje splátkový kalendář na vzniklou pohledávku pana Václava Hofmana Zlatá
Koruna č.p.46 s minimální měsíční splátkou 500,-Kč.
7. Žádost o vyjádření k záměru prodeje části KN č.557/1 v k.ú.Rájov
Usnesení č.48/2009-7
RO se seznámila s žádostí Jihočeského kraje o vyjádření k záměru prodeje části pozemku
KN č.577/1 v výměře 850m2 v k.ú.Rájov a prohlašuje,že případnému prodeji nebrání
zájem obce či jiný veřejný zájem.
8. Plán ochrany vesnické památkové zóny (o státní památkové péči)
Usnesení č.48/2009-8
RO bere předloženou informaci na vědomí a pověřuje starostu odpovědí k uvažovanému
zpracování plánu ochrany vesnické památkové zóny,dle § 6a),Zák.20/1987 Sb. O státní
památkové péči Jihočeskému kraji.

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

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

1

