Usnesení z jednání Rady č.50 obce ve Zlaté Koruně dne 11.3.2009
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.50/2009-1
Zápis z minulého zasedání RO byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto
rada obce zápis schvaluje.
2. Vyhlášení dotačního programu na podporu sportu na rok 2009
Usnesení č.50/2009-2
RO vyhlašuje na základě schváleného rozpočtu obce dotační program obce na podporu
sportu pro rok 2009 s termínem uzavírky podaných žádostí 30.4.2009.
3. Záměr pronajmout vodní nádrž v horní části Z.Koruny
Usnesení č.50/2009-3
RO schvaluje záměr pronájmu.
Předmět pronájmu je umožnění chovu plůdku lososovitých ryb v hasičské požární
nádrži,která je v majetku obce Zlatá Koruna na parcele č.KN 139/5 v k.ú.Zlatá Koruna.
Stanovené podmínky :
1)Chov ryb nesmí narušit normální provoz koupaliště na vlastní nebezpečí a v zimních
měsících kluziště na vlastní nebezpečí.
2)V nádrži je nepřípustné hnojení a vápnění dna nádrže.
3)O každém vypouštění vody musí být pronajimatel informován předem.
4)Nájemce provede 1x ročně na vlastní náklady vyčištění dna nádrže.Nejpozději do konce
dubna.
5)Nájemce bude udržovat na vlastní náklady na parcele č.KN 139/5 v k.ú.Zlatá Koruna
travní porost řádným sečením.
6)Uchazeč v žádosti o pronájem předmětu nájmu uvede,že souhlasí s podmínkami a
předloží nabídku ročního nájemného.
4. Záměr pronájmu technického vybavení na parcele st.99 v k.ú.Plešovice.
Usnesení č.50/2009-4
RO schvaluje záměr pronájmu
Předmětem pronájmu je nevyužívané technické vodohospodářské vybavení (vodní
filtr),které se nacházející na parcele st.99 v k.ú.Plešovice na potoku Jordánek pro chov
plůdku lososovitých ryb.
Stanovené podmínky :
1)Nájemce zajistí na vlastní náklady vyčištění předmětu pronájmu a čištění části potoka
Jordánek od pronajmutého zařízení po křižovatku silnice 1439/III.
2)Uchazeč v žádosti o pronájem předmětu nájmu uvede,že souhlasí s podmínkami a
předloží nabídku ročního nájemného.
5. Smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky
Usnesení č.50/2009-5
RO schvaluje smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky týkající se 5ti
hasičských zásahových bot,5ti ochranných hasičských blůz a 5ti ochranných hasičských
kalhot v celkové účetní ceně 44 250,15,-Kč a pověřuje starostu k podpisu.
6. Pořízení malé komunální techniky – travní traktor
Usnesení č.50/2009-6
RO schvaluje zakoupení travního traktoru na zajištění komunálních potřeb pro údržby
veřejného prostranství v ceně do 125.000,-Kč.Výběrem pověřuje starostu obce.
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