Usnesení z jednání Rady obce č.45 ve Zlaté Koruně dne 10.4.2013
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.45/2013-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a
proto rada obce zápis schvaluje.

2. Nájemní smlouvy část parcely KN č.277/1 v k.ú.Zlatá Koruna a Stavba na
pozemku parc.č.56 v k.ú Zlatá Koruna
Usnesení č.45/2013-2
Rada obec schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část parcely KN č.277/1 v k.ú.Zlatá
Koruna,která slouží jako předzahrádka k restauraci „Koruna“ s roční lhůtou a nájemným
5.000,-Kč bez DPH s nájemcem STAVEBNA Václav Nejedlý,
IČO 28131151,DIČ
CZ28131151, U Trojice 120,38101 Český Krumlov.Dále nájemní smlouvu na stavbu bez
č.p. bývalá autobusová čekárna na pozemku parc.č.56 v k.ú.Zlatá Koruna jako zázemí
pro penzion „Koruna“ s roční lhůtou a nájemným 5.000,-Kč bez DPH s nájemcem
STAVEBNA Václav Nejedlý, IČO 28131151,DIČ CZ28131151, U Trojice 120,38101 Český
Krumlov.Zároveň pověřuje starostu obce k podpisu těchto nájemních smluv.
3. PD prodloužení vodovodního řadu u kláštera

Usnesení č.45/2013-3
Rada obce zadává zpracování PD na prodloužení vodovodního řadu u rybníčka u kláštera
v dolní části Zlaté Koruny.
4. Smlouva o právu provedení stavby – Oprava komunikace „Na Cihelnu“

Usnesení č.45/2013-4
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Realizace polních
cest v k.ú.Rájov“ přístupová komunikace v lokalitě „Cihelna“ v rámci plánu společného
zařízení po komplexní pozemkové úpravě k.ú.Rájov,dotýkající se mimo jiných obecních
pozemků KN č.848,941,942,948 a 949.Investorem stavby Státní pozemkový úřad
ČR,Krajský pozemkový úřad pro JČ kraj,Pobočka Český Krumlov a pověřuje starostu obce
k podpisu.
5. Seznámení se sdělením Policie ČR k žádosti o opatření zabraňující porušování
nejvyšší dovolené rychlosti v obci.

Usnesení č.45/2013-5
Rada obce bere na vědomí obdržené sdělením Policie ČR k žádosti o opatření zabraňující
porušování nejvyšší dovolené rychlosti v obci č.j.KRPC – 34435-2/ČJ-2013-020206 ze dne
19.3.2013.
6. Nový parkovací systém v dolní části Zlaté Koruny

Usnesení č.45/2013-6
Rada obce souhlasí se zahájením prací na novém parkovacím systému v dolní části Zlaté
Koruny.
7. Pořádání sněmu starostů českokrumlovska ve Zlaté Koruně

Usnesení č.45/2013-7
Rada obce souhlasí s programem a pořádáním sněmu starostů českokrumlovska ve Zlaté
Koruně dne 25.4.2012.
8. Řízení a program ZO č.13

Usnesení č.45/2013-8
Rada obce schvaluje program a řízení zasedání zastupitelstva obce ZO č.13,které se
uskuteční 25.4.2013.
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