Usnesení z jednání Rady obce ve Zlaté Koruně dne 9.11.2006

1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.1/2006-1
Zápis z minulého zasedání RO byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto
rada obce zápis schvaluje.
2. Návrh na obsazení komisí a členů finančního a kontrolního výboru
Usnesení č.1/2006-2
RO připravila návrh na doplnění členů a předsedů komisí a členů výborů.
Finanční výbor : Předseda Zuzana Sojková (zvolená na ustavujícím zasedání)
Člen František Daněk
Člen ing.Martin Veis
Kontrolní výbor : Předseda Jiří Valvoda (zvolen na ustavujícím zasedání)
Člen Jiří Šesták
Člen Petr Hladík
Stavební komise : Předseda Ladislav Krch
Člen ing.Zdeněk Petrtyl
Člen Petr Hladík
(Stavební komise bude pracovat do 31.12.2006 následně bude dle nového stavebního zákona zrušena)

Sociální komise : Předseda Anna Šustrová
Člen Jiří Šesták
Člen Jiří Bauer
Člen Růžena Moučková
Kulturní komise : Předseda Růžena Moučková
Člen Zuzana Sojková
Člen Jiří Bauer
Člen Milan Štindl
Povodňová komise : Předseda Milan Štindl
Člen František Daněk
Člen Růžena Moučková
Člen Antonín Haniš
3. Návrh odměn neuvolněných zastupitelů obce
Usnesení č.1/2006-3
RO připravila návrh odměn pro neuvolněné funkce zastupitelů obce a tento návrh
předkládá zastupitelstvu obce ke schválení.
Místostarosta 1.700,-Kč/měsíčně
Člen rady obce 800,-Kč/měsíčně
I.oddávající
800,-Kč/měsíčně
II.oddávající
400,-Kč/měsíčně
Předseda výboru 600,-Kč/měsíčně
Předseda komise 600,-Kč/měsíčně
Člen zastupitelstva obce 0,-Kč
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4. Změna poplatků za svatební obřady
Usnesení č.1/2006-4
RO souhlasí se změnou poplatku za svatební obřady v matričním obvodu obecního úřadu
Zlatá Koruna v následujícím znění.
Oficiální svatební obřad :
Oddávacím dnem je čtvrtek
Správní polatky dle platného zákona
Náklady obce a obecního úřadu 1000,-Kč
Obřad při slavnostní zlaté a diamantové svatbě :
Náklady obce 500,-Kč
Občané s trvalým pobytem v obci Zlatá Koruna vždy zdarma

5. Veřejnoprávní smlouva k projednávání přestupků
Usnesení č.1/2006-5
RO souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvou s městem Český Krumlov
k projednávání přestupků na období 2007-2010 a předkládá smlouvu ke schválení
zastupitelstvu obce.

6. Osazení sněhových zachytačů na střechu-Zlatá Koruna č.p.46
Usnesení č.1/2006-6
RO souhlasí s dodávkou a montáží sněhových zachytačů dle předložené nabídky firmy
P.T.S. s r.o.,Kaplice v celkové výši 40.893,-Kč.Rozsah provedení bude
upřesněn.Minimální osazení jižní strana ke komunikaci.
7. Jednání s ČD – sociální zařízení na železniční stanici Zlatá Koruna
Usnesení č.1/2006-7
RO vzala předloženou informaci o průběhu jednání se zástupci ČD ohledně zoufalého
stavu sociálního zařízení na železniční stanici Zlatá Koruna na vědomí.

8. Návrh kalkulace ceny vody na rok 2007
Usnesení č.1/2006-8
RO souhlasí s návrhem kalkulace ceny vody na rok 2007 a předkládá tento návrh
zastupitelstvu obce ke schválení.(Příloha č.1)
9. Připojení Č.Krumlova na IV.železniční koridor
Usnesení č.1/2006-9
RO vzala informaci o jednání zabývající se možnostmi napojení Českého Krumlova na
budoucí IV.železniční koridor,které proběhlo dne 3.11.2006 v Českém Krumlově na
vědomí.

…………………………..
místostarostka obce
Růžena Moučková

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