Z jednání Rady obce č.43 ve Zlaté Koruně dne 15.3.2013

1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.43/2013-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a
proto rada obce zápis schvaluje.
2. Rozdělení dotace na podporu sportu na rok 2013
Usnesení č.43/2013-2
Rada obce schvaluje rozdělení dotace na základě podaných žádostí do dotačního
programu Obce Zlatá Koruna na podporu sportu pro rok 2013,dle platných pravidel.TJ
SOKOL Zlatá Koruna 6.864,-Kč.SK Zlatá Koruna – Fotbal 45.903,-Kč.SDH Plešovice
47.190,-Kč.
3. Odměna za prováděný úklid tělocvičny v roce 2012
Usnesení č.43/2013-3
Rada schvaluje vyplacení odměny za prováděný úklid tělocvičny v roce 2012.Celkový
počet hodin úklidu 104 hodin.SK SOKOL Zlatá Koruna 5.200,-Kč.SK Zlatá Koruna –
Fotbal 5.200,-Kč.
4. Žádost do GP Jihočeského kraje – JSDHO Zlatá Koruna
Usnesení č.43/2013-4
Rada schvaluje podání žádosti do grantového programu Jihočeského kraje „Podpora
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“ na „Doplnění výstroje a
opravu výjezdové techniky JSDHO Zlatá Koruna“
5. Smlouva o právu provést stavbu – ŘSD ČR
Usnesení č.43/2013-5
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavby „I/39 Rájov stoupací pruh
– sanace po povodni“,týkající se obecních pozemků KN č.633,880,948,950 všechny
v k.ú.Rájov s Ředitelství silnic a dálnic ČR,státní příspěvkové organizace a pověřuje
starostu obce k podpisu.

6. Záměr pronájmu části parcely KN č.277/1 v k.ú.Zlatá Koruna a Stavby na
pozemku parc.č.56 v k.ú Zlatá Koruna
Usnesení č.43/2013-6
Rada obce schválila záměr pronájmu :
1) Část parcely KN č.277/1 v k.ú.Zlatá Koruna,která slouží jako místní komunikace a
veřejné prostranství se zpevněným živičným povrchem.
2)Stavbu na pozemku parc.č.56 v k.ú Zlatá Koruna.Bývalá autobusová zastávka v dolní
části obce Zlatá Koruna.

7. Záměr E.ON a.s. provést stavbu přípojky VN a trafostanice – oblast za mostem ve
Zlaté Koruně

Usnesení č.43/2013-7
Rada obce souhlasí s uložením stavby přípojky VN a trafostanice zajišťující el.energii
oblasti za mostem ve Zlaté Koruně za podmínek dle zápisu z jednání ze dne
12.3.2013.(Příloha č.1)
8. Žádost SÚS JČ kraje o stanovisko – opěrná zeď Plešovice Draha

Usnesení č.43/2013-8
Rada obce souhlasí se zamýšlenou stavbou „Opěrná zeď Plešovice Draha“,dotýkající se
obecního pozemku KN č.301/9 v k.ú.Plešovice s podmínkou zachování stejné šíře nájezdu
na místní komunikaci na parcele KN č.301/9 v k.ú.Plešovice.
9. Žádost Honebního společenstva Zlatá Koruna

Usnesení č.43/2013-9
Rada obce souhlasí se stanovení sídla Honební společenstvo Zlatá Koruna IČ:46621628
na adrese obecního úřadu Zlatá Koruna č.p.41.
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