Usnesení z jednání Rady obce č.38 ve Zlaté Koruně dne 4.12.2012

1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.38/2012-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a
proto rada obce zápis schvaluje.
2. Smlouva o závodním stravování – ZD Podkleťan Křemže
Usnesení č.38/2012-2
Rada obce schvaluje nový systém zajištění stravování v obci a smlouvu o závodním
stravování s ZD Podkleťan Křemže.
Ceník obědů :
Děti Mateřská škola Zlatá Koruna :
26,-Kč vč.DPH + 4,475,-Kč dotace obce = 26,715,-Kč bez 15% DPH 30,475,.Kč vč.DPH
Zaměstnanci Mateřská škola Zlatá Koruna :
53,-Kč vč.DPH + 7,95,-Kč dotace obce = 53,-Kč bez 15%DPH 60,95,-Kč vč.DPH
Důchodci s trvalým pobytem v obci Zlatá Koruna
55,-Kč vč.DPH + 5,95,-Kč dotace obce = 53,-Kč bez 15% DPH 60,95 Kč vč.DPH
Ostatní využívající službu obce :
65,-Kč vč.DPH = 53,-Kč bez 15% DPH 60,95 Kč vč.DPH (zisk 4,05,-Kč)
3. Žádost na uložení vodovodní a kanalizační přípojky – Miroslav Fink
Usnesení č.38/2012-3
Rada obce souhlasí s uložením vodoměrné šachty a vodovodní přípojky na obecním
pozemku KN č.139/3 v k.ú.Zlatá Koruna a uložení kanalizace do obecního pozemku KN
č.139/5 a 139/4 v k.ú.Zlatá Koruna pro budoucí stavbu RD s ubytováním na pozemku KN
č.139/9 v k.ú.Zlatá Koruna pro stavebníka Miroslava Finka,Mojné č.p.81 a pověřuje
starostu k vyhotovení podmínek pro uložení.
4. Smlouva o výpůjčce – zařízení obřadní síň
Usnesení č.38/2012-4
Rada obce schvaluje návrh smlouvy o výpůjčce obecního zařízení vybavení obřadní síně
pro výpůjčitele NPÚ Správa kláštera Zlatá Koruna.Jako protihodnota bude umožnění
zdarma ročně 7 slavnostních a svatebních obřadů obce v obřadní síni.Rada obce pověřuje
k podpisu smlouvy o výpůjčce starostu obce.
5. Zadání stavby VO stezka „hřbitov – Rájov“
Usnesení č.38/2012-5
Rada obce schvaluje zadat zakázku malého rozsahu stavbu veřejného osvětlení „hřbitov
– Rájov“ zhotoviteli VEOS Pavel Doušek,Borová 25 s cenou 165.455,-Kč bez DPH.
6. Žádost o povolení cyklistického závodu „OKOLOKLETĚ“
Usnesení č.38/2012-6
Rada obce bere na vědomí nahlášený závod 6.ročníku cyklistického závodu
OKOLOKLETĚ,který má proběhnout 13.4.2013 v čase od 10.00 – 17.00 hodin.Pořadatel
EVENT media s.r.o. Kaprova 42/14 Praha 1
a schvaluje stanovené podmínky závodu :
- Veškerou zodpovědnost za pořádání předmětného závodu nese pořadatel EVENT
media s.r.o. Kaprova 42/14 Praha 1 zastoupená Pavlou Obselkovou.
- 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 nezpevněných účelových komunikací.
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7. POV 2013
Usnesení č.38/2012-7
Rada obce schvaluje podání žádosti do Programu obnovy venkova 2013 na opravu částí
místních komunikací v dolní části obce Zlatá Koruna.

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

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