Usnesení z jednání Rady obce č.19 ve Zlaté Koruně dne 29.11.2011

1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.19/2011-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a
proto rada obce zápis schvaluje.
2. Rozpočtová změna č.7/2011
Usnesení č.19/2011-2
Rada schvaluje provedení rozpočtové změny č.7/2011 a předkládá tuto změnu
zastupitelstvu obce ke schválení.(Příloha č.1)
3. Výsledek soutěže „Jihočeši třídí odpady 2011“

Usnesení č.19/2011-3
Rada obce bere na vědomí výsledky soutěže „Jihočeši třídí odpad 2011“ ve které Obec
Zlatá Koruna obsadila ve své kategorii obce od 500 do 1999 obyvatel 3.místo.Získává tím
možnost zakoupení výroků z recyklovaného plastu v hodnotě 5.000,-Kč.
4. Smlouva o věcné břemenu „Příp.STL Zlatá Koruna P256,261/4,277/6“
Usnesení č.19/2011-4
Rada obce schvaluje uzavřít smlouvu o věcném břemenu pro uložení plynového vedení
do obecního pozemku.Stavba „Příp.STL Zlatá Koruna P256,261/4,277/6“ č.smlouvy
V.14.PF-4111-4107-640/1-ČK s E.ON česká republika.s.r.o. a pověřuje starostu
k podpisu.
5. Záměr pronájem zemědělských pozemků v k.ú.Rájov
Usnesení č.19/2011-5
Rada obce schvaluje záměr pronájmu pozemků KN č.792 o celkové výměře 2798m2 ,KN
č.825 o celkové výměře 1905m2 ,KN č.930 o celkové výměře 1991m2,KN č.938 o celkové
výměře 5938m2,KN č.943 o celkové výměře 5591m2,KN č.946 o celkové výměře
2822m2,KN č.947 o celkové výměře 3789m2 k zemědělskému využití v k.ú.Rájov.
6. Účast na dražbě automobilu pro účel – Výjezdové vozidlo JSDHO Zlatá Koruna
Usnesení č.19/2011-6
Rada souhlasí ucházet se v nařízené soudní dražbě o dodávkový automobil pro účel
požární ochrany,výjezdové vozidlo JSDHO Zlatá Koruna do částky 50.000,-Kč a pověřuje
starostu k obce k zastupování v tomto řízení.
7. Rozhodnutí o registraci Obce Zlatá Koruna jako plátce DPH
Usnesení č.19/2011-7
Rada obce bere na vědomí registraci Obce Zlatá Koruna jako plátce daně z přidané
hodnoty.
8. Návrh rozpočtu obce Zlatá Koruna na rok 2012
Usnesení č.19/2011-8
Rada obce projednala návrh rozpočtu obce Zlatá Koruna na rok 2012 a předkládá ho ke
schválení zastupitelstvu obce Zlatá Koruna.(příloha č.2)
9. Program zasedání zastupitelstva obce č.6
Usnesení č.19/2011-9
Rada obce projednala návrh programu k jednání zastupitelstva obce č.6
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Místostarosta
Radek Moučka

…………………………..
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