Usnesení z jednání Rady obce č.25 ve Zlaté Koruně dne 21.03.2012

1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.25/2012-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto rada
obce zápis schvaluje.
2. Nájemní smlouva KN č.180/11 v k.ú.Rájov
Usnesení č.25/2012-2
Rada obce souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy obecního pozemku KN č.180/11 v k.ú.Rájov o
celkové výměře 49m2,kterou podala na základě schváleného záměru o pronájmu Jana Dvořáčková
bytem Rájov č.p.60 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a ročním nájemným 200,-Kč a
pověřuje starostu obce k podpisu.
3. Nájemní smlouva KN č.598/3 v k.ú.Rájov
Usnesení č.25/2012-3
Rada obce souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy obecního pozemku KN č.598/3 v k.ú.Rájov o
celkové výměře 94m2,kterou podala na základě schváleného záměru o pronájmu Kamila
Zaumőllrová bytem Dolní Třebonín č.p.218 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a
ročním nájemným 235,-Kč a pověřuje starostu obce k podpisu.
4. Žádost o udělení výjimky z OZV č.2/2008 – Tomáš Nejedlý kemp Koruna

Usnesení č.25/2012-4
Rada obce uděluje výjimku z OZV č.2/2008 pro pořadatele Tomáše Nejedlého Kemp Koruna Zlatá
Koruna č.p.151
Dne
20.-21.července
2012
lze
provozovat
veřejnou
produkci
spojenou
s
reprodukovanou hudbou,konanou v kempu Koruna do 01.00 hodin 21.července 2012.Pořadatel je
povinen zajistit při akci splnění následující podmínky :
V případě porušení veřejného pořádku,v průběhu produkce,ukončit předmětnou produkci.
5. Smlouva o budoucí smlouvě – věcné břemeno pro E-on
stavba„001030000000 Plešovice,Zátiší,zahrádky-NN“
Usnesení č.25/2012-5
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na stavbu 001030000000 Plešovice,Zátiší,zahrádky-NN týkající se mimo jiných obecních
pozemků KN č.497 a Kn č.504/3 v k.ú.Plešovice a pověřuje k podpisu starostu obce.
6. Cyklistický závod 14.4.2012 OKOLOBUDĚJIC
Usnesení č.25/2012-6
Rada obce bere na vědomí nahlášený závod 5.ročníku cyklistického závodu OKOLOBUDĚJIC,který
má proběhnout 14.4.2012 v čase od 10.00 – 17.00 hodin a schvaluje stanovené podmínky závodu
:
Veškerou zodpovědnost za pořádání předmětného závodu nese MAX 1 marketing
s.r.o.,Moskevská 534,Praha 10 zastoupená Ing.Tomášem Pavlem.
Parkování všech motorových vozidel účastníků závodu bude zajištěno se souhlasem
vlastníků na pozemcích u jezu ve Zlaté Koruně (KN č.670,KN č.671 v k.ú.Rájov.)
Průjezd závodu obydlenou částí dolní Zlaté Koruny bude zorganizován tak,aby účastníci
závodu byli po startu mimo tuto část nejpozději do 12.00 hodin.
Organizátor závodu se písemně zaváže uhradit způsobené škody vzniklé během závodu,
zejména na nezpevněné účelové komunikaci ZK č.10.(úsek kolem Vltavy Plešovice – Zlatá
Koruna)
7. Zápis do kroniky 2011
Usnesení č.25/2012-7
Rada obce schvaluje návrh zápisu do obecní kroniky roku 2011,který předložila kronikářka obce
Zdeňka Doláková.

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

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