Usnesení z jednání Rady obce č.10 ve Zlaté Koruně dne 15.3.2007
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.10/2007-1
Zápis z minulého zasedání RO byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto
rada obce zápis schvaluje.
2. Žádosti o změnu územního plánu obce
Usnesení č.10/2007-2
RO pověřuje starostu zaslat písemnou odpověď ve věci požadované změny s informací o
případném postupu a doporučením zajistit si vyjádření dotčených orgánů pro jejich záměr
stavby RD na zamýšlených pozemcích.
3.Žádost o odkoupení obecního pozemku KN č. 584/2 v k.ú.Plešovice
Usnesení č.10/2007-3
RO souhlasí předložit návrh na schválení záměru prodeje pozemku KN č.584/2
v k.ú.Plešovice o výměře 68m2.
4. Žádost o odkoupení části obecního pozemku KN č. 599/1 v k.ú.Rájov
Usnesení č.10/2007-4
RO nesouhlasí s prodejem části obecního pozemku KN č.599/1 v k.ú.Rájov dle žádosti
Jaroslava Šestáka,Rájov č.p.24.Hlavním důvodem je skutečnost,že se jedná o veřejné
prostranství v blízkosti centrální části.V současné době probíhá zpracování návrhu úprav
veřejného prostranství.
5.Žádost o úhradu neinvestičních nákladů obec Přísečná.
Usnesení č.10/2007-5
RO bere na vědomí žádost a souhlasí s odpověďí,kterou zaslal obratem starosta o
neprovedení úhrady neinvestičního nákladu za před školní dítě Davida Jansu,Plešovice
č.p.4 navštěvující MŠ v obci Přísečná ve výši 2.973,-Kč za školní rok 2006-2007.
6. Žádost ČSÚ – dotaz na Obec baráčníků Zlatá Koruna IČO 00465321
Usnesení č.10/2007-6
RO ruší pro dlouhodobou nečinnost Obec baráčníků Zlatá Koruna IČO 00465321
7. Pronájem požární nádrže na obecním pozemku KN č.139/5 v k.ú.Z.K.
Usnesení č.10/2007-7
RO souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s Františkem Kailem,Lidická 73,České
Budějovice a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.Nájemné sjednává se
v podobě údržby požární nádrže a parcely KN č. 139/5 v k.ú.Zlatá Koruna a to v rozsahu
pravidelného sečení a údržby travního porostu a 1x ročně vyčištění a vyvápnění dna
nádrže na dobu určitou a to od 19.3.2007 do 31.12.2007.
8. Bezpečností zajištění oken na objektu márnice na místním hřbitově
Usnesení č.10/2007-8
RO rozhodla opatřit na okna dřevěné okenice jako ochranu před rozbitím.
…………………………..
místostarostka obce
Růžena Moučková

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