Usnesení z jednání Rady obce č.13 ve Zlaté Koruně dne 8.6.2011
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.13/2011-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a
proto rada obce zápis schvaluje.
2. Konkurs – jmenování ředitele Mateřské školy Zlatá Koruna
Usnesení č.13/2011-2
Rada obce jmenuje na základě výsledků konkurzního řízení ze dne 8.června 2011 a za
podmínek a postupem stanoveným § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
paní Růženu Moučkovou,nar. 29.2.1956 bytem Rájov č.p.44,Zlatá Koruna, 381 01 Český
Krumlov do funkce ředitelky Mateřské školy Zlatá Koruna,IČ 72533374.
3. Ukončení nájemního vztahu Rájov č.p.59
Usnesení č.13/2011-3
Rada obce bere na vědomí ukončení nájemního vztahu Rájov č.p.59,kterou podala Ivana
Homolková,Rájov č.p.6.
4. Žádost o zakoupení pozemku část KN č.25/2 v k.ú.Rájov
Usnesení č.13/2011-4
Rada obce projednala žádost paní Ivany Homolkové o zakoupení části pozemku 25/2
v k.ú. Rájov o rozloze 19m2 a nesouhlasí s prodejem.
5. Žádost o zakoupení pozemku KN č.8/3 v k.ú. Zlatá Koruna
Usnesení č.13/2011-5
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce ke schválení návrh na prodej pozemku 8/3
v k.ú. Zlatá Koruna o rozloze 909m2 s cenou 20,-Kč/ m2 pro manžele Janu a Jiřího Jirkovi
bytem Zlatá Koruna č.p.50.
6. Jmenování likvidační komise obce
Usnesení č.13/2011-6
Rada obce jmenuje likvidační komisi obce ve složení.Předseda Radek Moučka,člen
Mgr.Jaroslav Král,členka Jiřina Postlová.
7. Rozpočtová změna č.2/2011
Usnesení č.13/2011-7
Rada schvaluje provedení rozpočtové změny č.2/2011 a předkládá tuto změnu
zastupitelstvu obce ke schválení.(Příloha č.1)
8. Záměr pronajmout bývalou faru Zlatá Koruna č.p.40
Usnesení č.13/2011-8
Rada obce schvaluje záměr pronajmout objekt občanské vybavenosti Zlatá Koruna č.p.40
na pozemku KN st. č.7 v k.ú Zlatá Koruna a objekt občanské vybavenosti bez čp/če na
pozemku KN st.č.6/2 v k.ú.Zlatá Koruna.(Objekt bývalé Fary)
9. Příprava jednání zastupitelstva obce č.4
Usnesení č.13/2011-9
Rada obce projednala a schválila přípravu jednání zastupitelstva obce č.4
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Místostarosta
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…………………………..
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