Usnesení z jednání Rady obce č.39 ve Zlaté Koruně dne 25.1.2013

1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.39/2013-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a
proto rada obce zápis schvaluje.
2. Plánované rušení služby veřejných automatů
Usnesení č.39/2013-2
Rada obce navrhuje zachování telefonního automatu v Rájově VTA tel.380743789.
3. Pronájem části pozemkové parcely KN č.951 v k.ú.Rájov
Usnesení č.39/2013-3
Rada obce souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti s Martinem Zemanem
bytem Rájov 38 r.č.821221/1392 na část pozemku KN č.951 ostatní plocha o výměře
930m2,dle zákresu pronajaté části pozemku,který je nedílnou součástí předmětné
smlouvy.U zbývající části pozemku musí být zachován přístup pro veřejnost.Roční
nájemné se stanoví ve výši 2790,-Kč,tj. 3 Kč za 1m2.Doba nájmu se sjednává na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a to i bez uvedení důvodu obou stran.Rada obce
pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
RD s ubytováním – uložení vodovodní a kanalizační přípojky k.ú. Zlatá Koruna

Usnesení č.39/2013-4
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – RD s ubytováním – uložení vodovodní a kanalizační přípojky k.ú. Zlatá Koruna
s Miroslavem Finkem RČ: 710826/1292 a Zuzanou Finkovou RČ: 795816/1376 oba
bytem Mojné č.p.81,týkající se připojení inženýrských sítí jejich připravované stavby na
p.č.139/9 v k.ú.Zlatá Koruna.
a) strpění umístění vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty pro stavbu „RD
s ubytováním“ umístěnou na parc.č.139/9 v k.ú.Zlatá Koruna
rozsah věcného břemene na pozemku parc.č. KN 139/3 je plocha cca 580m2
b) strpění umístění kanalizační přípojky včetně vyústění kanalizace – kamennou
rovnaninou pro stavbu „RD s ubytováním“ umístěnou na parc.č.139/9 v k.ú.Zlatá
Koruna
rozsah věcného břemene na pozemku parc.č. KN 139/5 je plocha cca 126 m2
rozsah věcného břemene na pozemku parc.č. KN 139/4 je plocha cca 211 m2
Cena věcného břemene 8.000,-Kč bez DPH.
Rada obce pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

5. Žádost o vyjádření k záměru prodeje části pozemku KN č.544/4 v k.ú.Rájov
Usnesení č.39/2013-5
Rada obce schvaluje vyjáření obce na základě předložené žádosti Jihočeského krajeKrajského úřadu.Prodeji pozemkové parcely KN č.544/4 o výměře 80 m2 nebrání veřejný
zájem ani zájem obce Zlatá Koruna.
6. Vyhlášení dotačního programu Obce Zlatá Koruna na podporu sportu rok 2013

Usnesení č.39/2013-6
Rada obce vyhlašuje dotační program obce Zlatá Koruna na podporu sportu pro rok
2013,dle pravidel tohoto programu.
7. Smlouva o spolupráci s NPÚ - svatební a slavnostní obřady obce

Usnesení č.39/2013-7
Rada obce schvaluje uzavřít smlouvu o spolupráci s NPÚ České Budějovice,správa
kláštera Zlatá Koruna, týkající se svatebních a slavnostních obřadů obce v klášteře Zlatá
Koruna pro rok 2013.
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8. Rozhodnutí o použití účtu obce v ČNB dle § 3 pís.h) bod 11 zák. č.218/2000 Sb.

Usnesení č.39/2013-8
Rada obce schvaluje vyloučení použití účtu obce Zlatá Koruna u ČNB k příjmu výnosů
daní nebo podílu na nich převáděných správcem daně obci podle zákona upravující
rozpočtové určení daní.Tyto převody žádá obec Zlatá Koruna nadále zasílat na účet obce
č.3027241/0100 KB Český Krumlov.

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

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