Usnesní z jednání Rady obce č.51 ve Zlaté Koruně dne 26.3.2009
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.51/2009-1
Zápis z minulého zasedání RO byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto
rada obce zápis schvaluje.
2. Povodňový plán stavby MVE Zlatá Koruna
Usnesení č.51/2009-2
RO schvaluje návrh povodňového plánu stavby MVE Zlatá Koruna,který předložil
zhotovitele VHS-Vodohospodářské stavby,spol.s r.o.Místo stavby : Vltava – jez ř.km
269,032 obec Zlatá Koruna.
3. Vytvoření pracovního místa í.
Usnesení č.51/2009-3
RO schvaluje vytvoření jednoho nového pracovního místa a zaměstnání na plný úvazek
pana Miroslava Hofmana bytem Zlatá Koruna č.p.46 s nástupním termínem 1.5.2009.
4. Výběrové řízení na zpracovatele žádosti v rámci 5.výzvy ROP
Usnesení č.51/2009-4
RO schvaluje podmínky pro výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na zpracovatele žádosti v rámci 5.výzvy regionálního operačního programu týkající se
dvou projektů 1.Stezka pro pěší a cyklisty Rájov-Zlatá Koruna a 2.Úpravy veřejného
prostranství centrální části obce Rájov s oslovením tří uchazečů.Zároveň stanovuje
složení výběrové komise ve složení Štindl Milan,Moučková Růžena a Daněk František.
5. Žádost do GP na podporu JSDHO JČ kraje
Usnesení č.51/2009-5
RO schvaluje podání žádosti do grantového programu na podporu jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na pořízení plovoucího čerpadla pro JSDHO
Zlatá Koruna- Rájov a na Rekonstrukci a vybavení hasičské zbrojnice pro pořádání
odborné přípravy hasičů JSDHO Zlatá Koruna – Plešovice.Zpracování žádosti pověřuje
projektového poradce mikroregionu Podkletí společnost BESI a.s. České
Budějovice.Zároveň souhlasí s podmínkami poskytnutí grantu a se spoluúčastí obce ve
výši 30%.Celkové výše projektu je do 90 tis. Kč.
6. Žádost o prodej části pozemkové parcely KN č.164/2 k.ú.Z.Koruna
Usnesení č.51/2009-6
RO předkládá ,na základě žádosti Pavla Matouška bytem Zlatá koruna č.p.104, ke
schválení zastupitelstvu obce záměr prodeje části pozemkové parcely KN č.164/2
v k.ú.Zlatá Koruna o celkové výměře 24m2.
7. Návrh na změnu katastrální hranice
Usnesení č.51/2009-7
RO projednala návrh vyplývající z příprav pozemkových úprav k.ú.Rájov o změnu
katastrální hranice mezi obcí Přísečná k.ú.Přísečná a obcí Zlatá Koruna k.ú.Rájov a
předkládá tento návrh zastupitelstvu obce ke schválení.
8. Zadání veřejné zakázky na dodání hracích prvků pro zahrádku MŠ.
Usnesení č.51/2009-7
RO schvaluje zadání veřejné zakázky do 100 tis.Kč na dodání hracích prvků pro zahrádku
mateřské školy Zlatá Koruna společnosti LUNA Progress s.r.o.,Zdenice Nebahovy IČO :
28080602 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.
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