Usnesení z jednání Rady obce č.11 ve Zlaté Koruně dne 27.3.2007
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.11/2007-1
Zápis z minulého zasedání RO byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto
rada obce zápis schvaluje.
2. Žádost o pronájem parkoviště na parcele č.19/18 v k.ú.Zlatá Koruna
Usnesení č.11/2007-2
RO souhlasí s pronájmem části parkoviště společnosti Inge Tour,Půjčovny kánoí a
raftových člunů na Vlatvě a pověřuje starostu k podpisu předmětné smlouvy.Nájemné se
stanovuje ve výši 6.000,-Kč,doba nájmu od 1.6.-31.8.2007,přesná specifikace části bude
zakreslena do situace,která bude nedílnou součástí nájemní smlouvy.Dále RO
souhlasí,aby ostatní část parkoviště zůstala pro letní sezónu 2007 zachována
k bezplatnému parkování pro návštěvníky obce včetně kulturních akcí.
3.Oznámení o přidělení grantu z JČ kraje DSP Stezka pro pěšía cyklisty
Usnesení č.11/2007-3
RO bere oznámení a podmínky přidělení grantu ve výši 98.175,-Kč na zpracování
projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci „Stezka pro pěší a cyklisty
Rájov – Zlatá Koruna na vědomí a předkládá smlouvu o přidělení grantu zastupitelstvu
obce ke schválení.
4. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR ČR Oprava komunikací
Usnesení č.11/2007-4
RO bere rozhodnutí a podmínky přidělení dotace ve výši 250.000,-Kč z MMR na opravu
části místních komunikací na vědomí a předkládá schválení přidělené dotace
zastupitelstvu obce.
5.Vítání občánků v roce 2007
Usnesení č.11/2007-5
RO souhlasí s poukázáním částky 150,-Kč na zřízené dětské konto u Komerční banky pro
nového občánka obce.
6. Možnost ucházet se o grant JČ kraje na přípravu financování z OP
Usnesení č.11/2007-6
RO souhlasí s přípravou žádosti o grant JČ kraje v rámci Grantového programu „podpory
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury + podpora zpracování projektů do
budoucích dotačních programů v oblasti vodohospodářské infrastruktury“ na příparvu
čerpání finančních prostředků z operačního programu EU pro akci „Kanalizaci a ČOV Zlatá
Koruna“.
7. Průběh příprav projektu „Úpravy veř. prostranství centrálních částí obce“
Usnesení č.11/2007-7
RO bere nové skutečnosti na vědomí a pověřuje starostu zajistit cenovou nabídku na
dopracování urbanistické studiu k PD k územnímu rozhodnutí.
8. Žádost o pronájem obecní garáže – Petr Kutlák,Zlatá Koruna č.p.46
Usnesení č.11/2007-8
RO souhlasí s pronájmem garaže parc.č.KN 185 v k.ú.Zlatá Koruna pro Petra
Kutláka,Zlatá Koruna č.p.46 k účelu garážování motocyklu v době od 1.4.2007 do
31.10.2007 s nájmem 1.000,-Kč a pověřuje starostu k podpisu předmětné smlouvy.
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