Usnesení z jednání Rady obce č.17 ve Zlaté Koruně dne 23.8.2007

1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.17/2007-1
Zápis z minulého zasedání RO byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto
rada obce zápis schvaluje.
2. Příprava projektu a povolení VO „stezka pro pěší a cyklisty Rájov- Z.Koruna“
Usnesení č.17/2007-2
RO souhlasí s dopracováním PD pro veřejné osvětlení na plánované stezce pro pěší a
cyklisty Rájov – Zlatá Koruna a se zajištěním stavebního povolení.Cena dle předložené
nabídky do 20 tis.Kč.
3. Výstavba sušáku na hadice SDH Plešovice
Usnesení č.17/2007-3
RO souhlasí se zakoupením betonového základu ke stožáru a 12m stožáru od firmy KEBEGE s r.o.,Kájov 164 s celkovou cenou 15 tis.Kč.
4. Vyjádření souhlasu obce - MAS Blanský les-Netolicko o.p.s.
Usnesení č.17/2007-4
RO souhlasí se začleněním obce do území MAS Blanský les-Netolicko a současně
s postupnou realizací pilotní strategie rozvoje na svém území,vypracovanou výborem
MAS na základě regionálního partnerství a metody LEADER pro období 2007-2013 a
předkládá tento souhlas ke schválení zastupitelstvu obce.
5.Úprava technologie na ČOV Letná
Usnesení č.17/2007-5
RO souhlasí s realizací opravy a úpravy technologie čištění odpadních vod na ČOV Letná,
dle zajištěné cenové nabídky předloženou firmou ENVI-PUR s cenou 110.049,-Kč bez
DPH.
6. Řešení podledávek – obecní byty č.p.46
Usnesení č.17/2007-6
RO se splátkovým kalendářem u Václava Hofmana 1.200,-/měsíčně a u Jiřího Mráze za
srpen a září 1.000,-/měsíčně a doplatek této pohledávky bude uhrazen do konce měsíce
října 2007.
7. Kulturní akce „Rozloučení s prázdinami“
Usnesení č.17/2007-7
RO souhlasí s programem kulturní akce,která proběhne 26.8.2007 v kempu ve Zlaté
Koruně.
8. Úprava oficiálních webových stránek obce
Usnesení č.17/2007-8
RO souhlasí s provedením úpravy webových stránek obce,dle nové legislativy a
doplněním lepšího komfortu pro uživatele a navštěvníky od dodavatele firmou Antee s
celkovou cenou 4.750,-Kč bez DPH.
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9. Žádost o vyjádření k PD stavby „Z.Koruna – kemp manželů Kučerových –
výstavba chatek“
Usnesení č.17/2007-9
RO souhlasí se stanoviskem,že obec Zlatá Koruna jako vlastník pozemku parc.č.18/1
v k.ú.Zlatá Koruna souhlasí se stavbou deseti chatek na pozemku parc.č.292/1 a 19/4
v k.ú.Zlatá Koruna v areálu kempu s podmínkou,že obec jako vlastník parc.č.18/1
v k.ú.Zlatá Koruna nebude odpovídat za škodu způsobenou pádem stromu,sesuvem půdy
apod.,týkající se tohoto svého pozemku a předmětné stavby.Tento souhlas nenahrazuje
odborné vyjádření lesního hospodáře ani jiné vyjádření a povolení,které je nutné pro
realizaci předmětné stavby.

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

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