Usnesení z jednání Rady obce č.24 ve Zlaté Koruně dne 6.12.2007
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.24/2007-1
Zápis z minulého zasedání RO byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto
rada obce zápis schvaluje.
2. Pronájem obecní garáže parc.st.č.185 v k.ú.Zlatá Koruna
Usnesení č.24/2007-2
RO schvaluje uzavřít najemní smlouvu na užívání obecní garáže parc.st.č.185 v k.ú.Zlatá
Koruna s Petrem Kutlákem ml. S roční lhůtou a nájemným v celkové výši 2000,-Kč
k tomuto pověřuje starostu obce.
3.Zřízení kontaktního místa veřejné správy CZECH POINT
Usnesení č.24/2007-3
RO bere zákonnou povinost o zřízení místa veřejné správy CZECH POINT na vědomí a
pověřuje starostu obce zajištěním této povinosti a pořízením potřebného PC vybavení dle
podmínek účelové dotace ve výši 50.000,-Kč.
4. Seznámení s výsledkem měření seismiky v Plešovicích
Usnesení č.24/2007-4
RO bere předložený výsledek měření seismiky v Plešovicích u domu č.p.2 při trahacích
pracích v kamenolomu Plešovice dne 20.11.2007 na vědomí.
5. Žádost o přidělení obecního bytu – Dušková M.,Golda M.
Usnesení č.24/2007-5
RO bere předloženou žádost o přidělení obecního bytu,kterou podala Martina Dušková
s Miroslavem Goldou na vědomí a v případě uvolnění některého z obecních bytů bude o
přidělení rozhodovat bytová komise obce.
6. Rozdělení nákladů žadatelů o změnu územního plánu obce č.2
Usnesení č.24/2007-6
RO rozhodla rozdělit náklady za projekční práce a projednání změny č.2 územního plánu
obce Zlatá Koruna mezi jednotlivé žadatele,dle výměry v m2
7. Seznámení s navýšením úhrady SMČK za odvoz komunálního odpadu
Usnesení č.24/2007-7
RO bere sdělení Služeb města Český Krumlov,týkající se 5% navýšení úhrady za odvoz a
uložení komunálního odpadu na vědomí a schvaluje,aby cena za žetony pro rok 2008
nebyla změněna.
8. Řízení zasedání zastupitestva obce č.7
Usnesení č.24/2007-8
RO schválila program a řízení zasedání zastupitelstva obce č.7
9. Sponzorská dar obci – Rájovská s r.o.
Usnesení č.24/2007-8
RO přijímá sponzorský dar věnovaný obci Zlatá Koruna ve výši 2000,-Kč od společnosti
Rájovská s.r.o. na údržbu veřejného prostranství.
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