Usnesení z jednání Rady obce č.10 ve Zlaté Koruně dne 13.4.2011
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.10/2011-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a
proto rada obce zápis schvaluje.
2. Rozpočtová změna č.1/2011
Usnesení č.10/2011-2
Rada schvaluje provedení rozpočtové změny č.1/2011 a předkládá tuto změnu
zastupitelstvu obce ke schválení.(Příloha č.1)
3. Záměr pronájmu nemovitosti Rájov č.p.59 – restaurace Na Kovárně
Usnesení č.10/2011-3
Rada obce schválila záměr pronájmu nemovitosti Rájov č.p.59 se stáv.parc. č.25/2
v k.ú.Rájov :
Dle specifikace 1.Nebytové prostory o celkové ploše 71,09m2
2.Vnitřní vybavení.
3.Část pozemku č.598/6 v k.ú.Rájov o výměře cca 30m2 (3m x 10m na jihozápadní
straně domu čp.59 ),který bude sloužit pro předzahrádku na kterou bude přístup zajištěn
pouze z restaurace.
4. Žádost o zakoupení obecního pozemku KN č.8/3 v k.ú.Zlatá Koruna
Usnesení č.10/2011-4
Rada obce předkládá návrh zastupitelstvu obce na schválení záměru prodeje obecního
pozemku KN č.8/3 v k.ú.Zlatá Koruna o celkové výměře 909m2.
5. Žádost do GP Jihočeského kraje – podpora JSDHO
Usnesení č.10/2011-5
Rada obce schvaluje podání žádosti do Grantového programu Jihočeského kraje na
podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na projekt „Vybavení
JSDHO Zlatá Koruna radiokomunikační technikou“.Celkové náklady projektu 46.875,Kč.Spoluúčast obce 14.075,-Kč.
6. Smlouva o daňovém a účetním poradenství
Usnesení č.10/2011-6
Rada schvaluje uzavření smlouvy o daňovém a účetním poradenství s dodavatelem
služeb společnost KASYG k.s.,DIČ CZ14503620 se sídlem Nádražní 23,České Budějovice
a pověřuje k podpisu starostu obce.
7. Žádost o stanovisko Policie ČR k bezpečnostnímu opatření
Usnesení č.10/2011-7
Rada obce souhlasí s podáním opakované žádosti na realizaci bezpečnostního opatření ve
věci přechodu přes silnici III/1596 v Plešovicích v Zátiší a Na Drahách.
v 18.10 hod
8. Jednání mezi SK Zlatá Koruna Fotbal a Jehlanem s.r.o.
Usnesení č.10/2011-8
Rada obce vzala na vědomí společnou ústní dohodu mezi SK Zlatá Koruna Fotbal a
nájemcem kulturního domu Zlatá Koruna Jehlan s.r.o. o vzájemné spolupráci.

…………………………..
Místostarosta
Radek Moučka

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