Usnesení z jednání Rady obce č.5 ve Zlaté Koruně dne 12.2.2015
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.05/2015-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a
proto rada obce zápis schvaluje.
2. Nový územní plán obce Zlatá Koruna
Usnesení č.05/2015-2
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce návrh na revokaci usnesení týkající se pořízení
změny územního plánu č.4 ZO č.20/2014 ze dne 24.9.2014 a předkládá návrh na
zahájení prací na novém územním plánu obce Zlatá Koruna.
3. Smlouva o spolupráci s NPÚ na rok 2015
Usnesení č.05/2015-3
Rada obce schvaluje uzavřít smlouvu o spolupráci s Národním památkovým
ústavem,správou kláštera Zlatá Koruna na rok 2015,týkající se pořádání svatebních a
slavnostních obřadů a pověřuje starostu obce k podpisu.
4. Žádosti o prodej částí obecních pozemků v k.ú.Plešovice
Usnesení č.05/2015-4
Rada obce předává zastupitelstvu obce k projednání záměru prodeje přijaté žádosti o
prodej částí obecních pozemků v k.ú.Plešovice :
1)část pozemku KN č.595/1 k.ú.Plešovice cca.15 m2 – žadatel Miroslav Krejčík,Plešovice
2)část pozemku KN č.586/2 k.ú.Plešovice cca.60 m2 – žadatel Antonín Haniš,Plešovice
3)část pozemku KN č.504/3 k.ú.Plešovice o výměře 2m2 (opakovaná žádost) – Petra
Bernardová,České Budějovice
5. Žádost MŠ Zlatá Koruna o převedení hospodářského výsledku roku 2014 do
reservního fondu rozpočtu provozních nákladů na rok 2015
Usnesení č.05/2015-5
Rada obce schvaluje převedení hospodářského výsledku 7.279,22,-Kč roku 2014 do
rezervního fondu do rozpočtu provozních nákladů na rok 2015.
6. Investiční zhodnocení volných finančních prostředků obce
Usnesení č.05/2015-6
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce návrh na investiční zhodnocení volných
finančních prostředků obce ve výši 2.000.000,- formou konzervativního dluhopisového
fondu Komerční banky privátní správa aktiv 1 – Exklusive.
7. Nová povinnost obce zajistit třídění kovů a BRO
Usnesení č.05/2015-7
Rada obce vzala na vědomí novou povinností obce zajistit třídění kovů a BRO a přijatá
opatření.
8. Vyhlášení dotačního programu obce na podporu sportu pro rok 2015
Usnesení č.05/2015-8
Rada obce schvaluje vyhlášení dotačního programu obce Zlatá Koruna na podporu sportu
pro rok 2015,dle schválených pravidel.Termín vyhlášení programu je 1.3.2015 a
ukončení příjmu žádostí 1.4.2015 do 10.00 hodin.Alokace finančních prostředků je dle
rozpočtu obce 100.000,-Kč.
9. Program a řízení ZO č.2
Usnesení č.05/2015-9
Rada obce schvaluje program a řízení zasedání zastupitelstva obce č.2
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