Usnesení z jednání Rady obce č.82 ve Zlaté Koruně dne 29.7.2010
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.82/2010-1
Zápis z minulého zasedání RO byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto
rada obce zápis schvaluje.
2. Povolení veřejné hudební produkce
Usnesení č.82/2010-2
Rada obce souhlasí s udělením souhlasu na povolení veřejné produkce :
8.-15.8.2010 „Krabat:legenda o čarodějově učni“ dvůr zlatokorunaského mlýna Zlatá
Koruna č.p.3 vždy od 20.00 do 22.00 hodin.
Pořadatel : DS Tygr v tísni KWČ.o.s. IČO 26599830
Usnesení č.82/2010-3
Rada obce souhlasí s udělením souhlasu na povolení veřejné produkce :
21.8.2010 „Bavte se s pivem Lobkowicz“ kemp Zlatá Koruna 13.00-24.00 hodin
Pořadatel : K Brewery Trade IČO 28489477
3. Žádost o změnu parametru – POV 2010
Usnesení č.82/2010-4
Rada obce souhlasí s podáním žádosti na KÚ-JČ kraje o změnu parametru ve věci žádosti
z Programu obnovy venkova 2010 ze stavebního souboru na soubor zařízení pro
mateřskou školku.
4. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu – výměna oken a dveří
Usnesení č.82/2010-5
Rada obce schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž
vstupních dveří v č.p.5 Zlatá Koruna v celkové ceně 173.814,-Kč a dodávku a montáž
špaletových oken v č.p.46 Zlatá Koruna v celkové ceně 213.287,-Kč zhotoviteli TRUST-ts
s.r.o.,Trhové Sviny IČO 00665509 a pověřuje starostu obce k podpisu smluv o dílo.

5. Kupní smlouva KN č.30/11 v k.ú.Zlatá Koruna od PF ČR
Usnesení č.82/2010-6
Rada obce souhlasí na základě usnesení Zastupitelstva obce Zlatá Koruna č.17/2009-7
celkové výměře 50m2 mezi prodávajícím Pozemkovým Fondem ČR a kupujícím do
společného spoluvlastnictví Obec Zlatá Koruna,manželé Jakubcovi a Jana Jakešová za
celkovou cenu 760,-Kč a pověřuje k podpisu starostu obce.
6. Podání odvolání proti pokutě ČIŽP
Usnesení č.82/2010-7
Rada obce schvaluje podání odvolání proti rozhodnutí ČIŽP
č.j.ČIZP/42/OOV/SR01/1007710.003/10/CJH o pokutě 30.000,-Kč za překročení limitů u
jednoho ze čtyř ročních odebraných vzorků z ČOV Rájov.
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místostarostka
Růžena Moučková

…………………………..
starosta obce Zlatá Koruna
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