Usnesení z jednání Rady obce č.8 ve Zlaté Koruně dne 8.2.2007
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.8/2007-1
Zápis z minulého zasedání RO byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto
rada obce zápis schvaluje.
2. Žádost o umístnění reklamy na autobusovou čekárnu v Rájově
Usnesení č.8/2007-2
RO souhlasí s umožněním umístnění reklamy na karosářské práce a svařování plastu pro
Lukáše Křídu,Plešovice č.p.11 na autobusovou čekárnu v Rájově – směr Č.Budějovice
s podmínkou zajištění běžné údržby a oprav předmětné autobusové čekárny tímto
žadatelem a s tím,že obec Zlatá Koruna může tento souhlas kdykoliv zrušit.
3. Žádost o dotaci na zavlažovací systém pro areál hřiště ve Zlaté Koruně
Usnesení č.8/2007-3
RO souhlasí s vyplacením dotace na zavlažovací systém pro areál hřiště ve Zlaté Koruně
pro SK Zlatá Koruna v maximální výši 17.000,-Kč.Vyplacení dotace bude prováděno na
základě předložených faktur a dokladů za předměty,které jsou specifikovány v podané
žádosti.V případě nezprovoznění systému zavlažování areálu hřiště do jednoho roku od
vyplacení dotace bude tato dotace SK Zlatá Koruna navrácena zpět obci Zlatá Koruna.
4. Žádost o souhlas s uložením vodovodní přípojky do obecního pozemku pro
bufet u jezu - žadatel Nejedlý Václav,Zlatá Koruna č.p.26
Usnesení č.8/2007-4
RO souhlasí na základě žádosti Václava Nejedlého ,Zlatá Koruna č.p.26 s uložením
vodovodní přípojky do obecního pozemku pro potřeby připravovaného bufetu u jezu ve
Zlaté Koruně.Uložení přípojky se dotýká obecních pozemků KN č.19/18 v k.ú.Zlatá
Koruna a dále části pozemků na kterých bude realizována stezka pro pěší a cyklisty Rájov
– Zlatá Koruna.Podmínkou je závazek majitele vodovodní přípojky,že v případě potřeby
bude Obci Zlatá Koruna umožněno vodovodní přípojku využívat pro své účely za úhradu
ceny vody a stavba vodovodní přípojky bude koordinována se stavbou stezky.
5. Podání žádosti o grant – Na PD stezka pro pěší a cyklisty Rájov-Z.K.
Oslava výročí založení SDH v roce 2007
Usnesení č.8/2007-5
RO souhlasí s podáním žádosti o grant z Jihočeského kraje na PD stezka pro pěší a
cyklisty Rájov – Zlatá Koruna ke stavebnímu povolení a na Oslavu výročí založení sboru
SDH v roce 2007.
6. Partnerství s obcí Srnín na přípravě chodníku mezi obcemi.
Usnesení č.8/2007-6
RO souhlasí s prohlášením o partnerství,že Obec Zlatá Koruna také připraví projekt
chodníku na území svého katastru a za předpokladu,že bude obci Srnín schválena žádost
o dotaci na vypracování PD na akci Chodník náves-Pekárna budou obě obce společně
hledat vhodné dotační tituly na realizaci propojení obcí chodníkem.
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