Usnesení z jednání Rady obce č.4 ve Zlaté Koruně dne 14.12.2006

1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.4/2006-1
Zápis z minulého zasedání RO byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto
rada obce zápis schvaluje.
2. Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno pro E-on
Usnesení č.4/2006-2
RO souhlasí s uzavřením smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene týkající se
uložení zemního kabelu NN.Kabelizace Plešovice č.sml.2805093/1 a RD Dúcký,garáž
Jakešová č.sml.4800-488/1. a pověřuje starostu k uzavření předmětných smluv.
3. Žádost o splátkový kalendář pohledávky – Jiří Mráz,Z.K.46
Usnesení č.4/2006-3
RO souhlasí se splátkovým kalednářem pohledávky pana Jiřího Mráze,která vznikla
v souvislosti s nájemem obecního bytu v č.p.46 Z.Koruna.Výše pohledávky je v celkové
výši 7.175,-Kč.Měsíční splátka je stanovena v mimimální výši 500,-Kč.
4. Žádost o finanční příspěvek „Rozvoj šetrné turistiky v CHKO Blanský les“
Usnesení č.4/2006-4
RO schvaluje finanční příspěvek, na základě předložené žádosti Správy CHKO Blanský
les, na podporu projektu „Rozvoj šetrné turistiky v CHKO Blanský les“ ve výši 3.000,-Kč.
5. Výběrové řízení na nájemce hasičské vodní nádrže Zlatá Koruna
Usnesení č.4/2006-5
RO stanovuje následující výběrové podmínky,které budou zveřejněny od 2.1.2007 do
17.1.2007 pro případné uchazeče,kteří mohou následně podávat své nabídky.
Předmět pronájmu : Umožnění chovu plůdku lososovitých ryb v hasičské požární
nádrži,která je v majetku obce Zlatá Koruna na parcele č.KN 139/5 v k.ú.Zlatá Koruna.
Stanovené podmínky :
1)Chov ryb nesmí narušit normální provoz koupaliště na vlastní nebezpečí a v zimních
měsících kluziště na vlastní nebezpečí.
2)V nádrži je nepřípustné hnojení
3)O každém vypouštění vody musí být pronajimatel informován předem.
4)Nájemce provede 1x ročně na vlastní náklady vyčištění a vyvápnění dna nádrže.
5)Nájemce bude udržovat na vlastní náklady na parcele č.KN 139/5 v k.ú.Zlatá Koruna
travní porost řádným sečením.
6)Uchazeč v žádosti o pronájem předmětu nájmu uvede,že souhlasí s podmínkami a
předloží nabídku ročního nájemného.
6. Změna úhrady za odvoz a uložení komunálního odpadu
Usnesení č.4/2006-6
RO na základě navýšení výdajů na odvoz a likvidaci odpadů předkládá zastupitelstvu
návrh na zvýšení ceny za žetony o 5,-Kč na jednom žetonu ve všech kategorií s účinností
od 1.1.2007.
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