Usnesení z jednání Rady obce č.16 ve Zlaté Koruně dne 1.8.2007
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.16/2007-1
Zápis z minulého zasedání RO byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto
rada obce zápis schvaluje.
2. Příprava opakované žádosti ze SFŽP ČR „Kanaliazce a ČOV Zlatá Koruna “
Usnesení č.16/2007-2
RO pověřuje starostu obce vyhledáním, přípravou a zajištěním podkladů pro vhodné
dotační financování připravené akce „Kanalizace a ČOV“ ze SFŽP ČR a z OP Životní
prostředí.
3.Žádost o vyjádření vodovodní přípojky pro bufet „Koruna“
Usnesení č.16/2007-3
RO souhlasí se stavbou na základě předložené žádosti o vyjádření k PD k ÚR „Výstavba
venkovní vodovodní přípojky Rájov – Zlatá Koruna za následujících podmínek :
1)Stavba vodovodní přípojky nesmí omezit plánovanou stavbu stezky pro pěší a cyklisty
Zlatá Koruna,Rájov,dle územního rozhodnutí Č.j.SÚ-4523/06-Be,2)Plně respektovat
vyjádření provozovatele veřejného vodovodu VaK JČ a.s.3)Dle prohlášení investora
vodovodní přípojky – V případě potřeby umožnit obci Zlatá Koruna napojení vodovodní
přípojky pro potřeby místního hřbitova.Množství vody v případě tohoto odběru bude
odečítána z podružného vodoměru a fakturována Obci Zlatá Koruna na základě obdržené
fakturace od provozovatele veřejného vodovodu.
4. Zamítnutí žádosti o uspořádání veřejné hudební produkce
Usnesení č.16/2007-4
RO zamítá žádost o uspořádání veřejné hudební produkce Markéty Heidenreichové ve
Zlaté Koruně č.p.3
5.Doložka ke kupní smlouvě s ŘSD ČR
Usnesení č.16/2007-5
RO souhlasí a pověřuje starostu k uzavření doložky ke smlouvě č.02/S/ZK/Za uzavřené
mezi obcí Zlatá Koruna a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na pozemek o rozloze 7m2,který
obec kupuje jako zastavěnou část stavbou ČOV Rájov.Doložkou se mění cena z celkových
260,-Kč na celkovou cenu 350,-Kč.
6. Přidělení obecního bytu v č.p.46
Usnesení č.16/2007-6
RO souhlasí na základě provedeného výběru komise ze dne 23.7.2007 pro přidělení
uvolněného bytu v č.p.46.(zápis k nahlédnutí na OÚ Zlatá Koruna)
7. Žádost o zařazení zastávky autobusového spoje 330020
Usnesení č.16/2007-7
RO pověřuje starostu obce zaslat žádost o doplnění zastávky v Rájově autobusového
spoje 330020 Č.Budějovice – Č.Krumlov z výjezdem z Č.Budějovic ve 14.20 hod
v pracovní dny minimálně pro zastávku jen na znamení nebo požádání,jako tomu je u
zastávky u Dolního Třebonína.
8. Změna územního plánu č.2 obce Zlatá Koruna
Usnesení č.16/2007-8
RO souhlasí s předloženou nabídkou za zpracování a projednání změny územního plánu
obce č.2,dle usnesení ZO č.3/2007-3,č.3/2007-4,č.3/2007-5,č.3/2007-6.Smlouva o dílo
č.SP 2007/35 na zhotovení předprojektové a projektové přípravy SP Studio s r.o.
59.500,-Kč,- vč.DPH,Hospodářská smlouva za projednání Ludmila Borovková 20.250,-Kč
vč.DPH.Náklady spojené s pořízením změny Úpo č.2 uhradí žadatelé.Zároveň pověřuje
starostu obce k uzavření předmětných smluv.
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9. Žádost o grant JČ kraje na podporu SDH
Usnesení č.16/2007-9
RO souhlasí a pověřuje starostu obce podat zpracovanou žádostí o grant Jihočeské kraje
na podporu jednotek sboru dobrovolých hasičů obcí Jihočeského kraje.Předmětem žádosti
je pořízení zánovního hasičského vozidlo pro potřeby JSDHO Plešovice.Výše
požadovaného grantu 90.000,-Kč a 40.000,-Kč vlastní podíl.

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

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

2

