Usnesení z jednání Rady obce č.2 ve Zlaté Koruně dne 21.11.2006
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.2/2006-1
Zápis z minulého zasedání RO byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto
rada obce zápis schvaluje.
2. Rekonstrukce střechy Zlatá Koruna č.p.5-vícenáklady
Usnesení č.2/2006-2
RO se detailně seznámila s předloženým položkovým rozpočtem víceprací,který předložila
zhotovitelská firma P.T.S. s.r.o. Finanční vyčíslení je ve výši 261.432,-vč.DPH.V této
částce je i rekonstrukce střechy přilehlého hospodářského přístavku,který nebyl
v původní nabídce.RO shledává provedené vícepráce za oprávněné.
3. Chodník u pekáren Srnín
Usnesení č.2/2006-3
RO souhlasí se zadáním kompletních projekčních prací dle předložené cenové nabídky
ing.Bohumíra Hanzalíka,Sokolovská 9,370 07 České Budějovice s cenou 42.000,-Kč a
předkládá tento návrh zastupitelstvu obce ke schválení.
4. Inventura schválené koncepce rozvoje do roku 2010
Usnesení č.2/2006-4
RO provedla inventuru schválené koncepce rozvoje do roku 2010.
1)Čistírna odpadních vod Rájov (ukončená akce)
2) Plynofikace Rájov (proběhla anketa na poptávku,orientační náklad rok
2005 cca 4,5 mil.)
3)Rekonstrukce veřejného osvětlení+místní rozhlas+nízké
napětí+telekomunikační vedení-Zlatá Koruna,dolní část.(ukončená akce)
4)Kanalizace a ČOV Zlatá Koruna (akce kompletně připravena k realizaci,platné
stavební povolení,v současné době probíhá zajišťování financování náklad 32,1 mil.)
5) ČOV Plešovice (řešení zaneseno v územním plánu obce 2005)
6)Rekonstrukce místních komunikací : (průběžně plněno)
zrekonstruované Z.Koruna č.C23,č.C24,č.C25,č.C26,C28,část N2
,III/1596.Rájov N3(k bytovkám,u Zunta)III/1596.Plešovice č.C8(u
rybníčků).,náves část- Plešovice,plánované rok 2006: č.C41,část č.C40.
7)Kabelizace Plešovice (zahájení přípravných projekčních
prací,plánovaná akce E-on NN rok 2007)

5. Návrh na zakoupení užitkového vozidla pro obec
Usnesení č.2/2006-5
RO pověřuje starostu obce zajistit podklady pro rozhodnutí zastupitelstva obce pro
pořízení užitkového vozu-3 místné dodávky,valníku,který by byl určen k pracem při
zajišťování oprav a údržby veřejného prostranství a služeb pro obyvatele obce.

6. Žádost mateřské školy o zakoupení termoportu
Usnesení č.2/2006-6
RO souhlasí se zakoupením termportu pro potřeby mateřeské školy v roce 2007.

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

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