Usnesení z jednání Rady obce č.4 ve Zlaté Koruně dne 19.1.2011
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.4/2010-1
Zápis z minulého zasedání RO byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto
rada obce zápis schvaluje.
2. Dodatek č.1/2011 o poskytování komunálních služeb
Usnesení č.4/2011-2
Rada obce schvaluje návrh dodatku č.1/2011 smlouvy o poskytování komunálních služeb
se Službami města Český Krumlov IČ:25151321 a pověřuje podpisem starostu obce.
3. Pronájem části pozemkové parcely KN č.169/6 v k.ú.Zlatá Koruna
Usnesení č.4/2011-3
RO schvaluje pronájem části parcely KN č.169/6 o rozloze 3500m2 v k.ú.Zlatá Koruna
k zemědělské činnosti a to s roční lhůtou za celkovou cenu 100,-Kč pro Josefa
Litvana,Zlatá Koruna č.p.87 a pověřuje starostu obce k podpisu této nájemní smlouvy.
4. Návrh nájemce Domu kultury a sportu Zlatá Koruna – Jehlan ,spol.s.r.o.
Usnesení č.4/2011-4
Rada obce nesouhlasí s návrhem ,který předložil nájemce Domu kultury a sportu Zlatá
Koruna ve věci finančního zohlednění jeho aktivit při rekonstrukci kulturního domu.
5. Žádost o výjimku z OZV č.2/2008 – Církev bratrská
Usnesení č.4/2011-5
Rada obce schvaluje udělení výjimky pro SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ,J.Š.Baara 64,370 01
České Budějovice, IČO 62536168, zastoupený Dagmar Maňáskovou-misijní pracovnicí z
ustanovení článku 5. Obecně závazné vyhlášky obce č.2/2008, o stanovení podmínek pro
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních
zábav a diskoték, a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného
pořádku.
Dne 26.února 2011 lze provozovat veřejnou produkci „Dětský maškarní ples“,která se
bude konat v pohostinství „U Nováků“,Plešovice č.p.31 od 14.00 do 16.00 hodin.
6.Rozpočtová změna č.7/2010
Usnesení č.4/2011-6
Rada obce schvaluje provedení rozpočtové změny č.7/2010 a předkládá jí zastupitelstvu
obce ke schválení.(Příloha č.1)
7. Organizační opatření obecního úřadu Zlatá Koruna – úřední hodiny
Usnesení č.4/2011-7
Rada obce souhlasí s organizačním opatřením obecního úřadu týkající se úředních
hodin.Opatření má za cíl nezvyšovat pracovní úvazek k zajištění chodu obecního úřadu a
tím nezvyšovat výdaje z obecního rozpočtu.
Organizační opatření :
ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí 7.00 – 11.30 12.00 – 17.00
Středa 7.00 – 11.30 12.00 – 17.00
MIMO ÚŘEDNÍ HODINY V PRACOVNÍ DOBĚ POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ.
Pracovní doba
Pondělí 7.00 – 11.30 12.00 – 17.00
Úterý 7.00 – 11.30 12.00 – 15.30
Středa 7.00 – 11.30 12.00 – 17.00
Čtvrtek 7.00 – 11.30 12.00 – 15.30
Pátek
7.00 – 11.30
…………………………..
Místostarosta
Radek Moučka

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