Usnesení z jednání Rady obce č.29 ve Zlaté Koruně dne 20.2.2008
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.29/2008-1
Zápis z minulého zasedání RO byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto
rada obce zápis schvaluje.
2. Kontrola vložených investic dle nájemní smlouvy–Plešovice hospoda
Usnesení č.29/2008-2
RO na základě provedené kontroly vložených investic dle nájemní smlouvy uzavřené dne
24.března 2003 pro objekt č.p.31 Plešovice (hospoda) s Františkem Novákem schvaluje
celkovou vloženou investici 220.000,-Kč a prohlašuje,že tímto je splněn článek IV.
předmětné nájemní smlouvy.
3. Příspěvek zaměstnavatele penzijního připojištění
Usnesení č.29/2008-3
RO projednala možnost příspěvku zaměstnavatele Obecního úřadu svým zaměstnancům
do penzijního připojištění a předkládá zastupitelstvu obce ke schválení měsíční částku
500,-Kč pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru.
4. Předložení dokladů o provozu podnikatelské činnosti v DKT
Usnesení č.29/2008-4
RO se seznámila s předloženým dokladem o hospodářeské činnosti v DKT,který předložil
jednatel společnosti a nájemce DKT Josef Bigas dle požadavku zastupitelstva obce
č.7/2007-2 a předkládá Zastupitelstvu návrh řešení.(Příloha č.1)
5. Záměr pronájmu parkoviště na letní sezónu 2008
Usnesení č.29/2008-5
RO souhlasí s uveřejněním záměru pronájmu parkoviště pro letní sezónu 2008.
Podmínky :
1.minimální nájem 10 tis.Kč za měsíc
2.maximální doba pronájmu červen až září
3.Udržovat na předmětné části parkoviště pořádek a zajistit na vlastní náklady odvoz
odpadu
4.Dodržovat právní předpisy související s provozováním parkoviště.
5.Bezplatně strpět umístnění stávajícího dřevěného stánku a jednoho prodejního
stánku(do 16m2).
6.Bezplatně strpět parkování majitelů přímo sousedících pozemků a zákazníků restaurace
„U mostu - Libor Tomka“ (do počtu max. 5 osobních aut)
7.Dodržovat výši parkovného a to následně :
osobní auto
15,- Kč za každou započatou hodinu
60,- Kč / 1 den
autobus
30,- Kč za každou započatou hodinu
120,- Kč / 1 den
vlek
5,- Kč za každou započatou hodinu
30,- Kč / 1 den
8.Nevybírat parkovné od návštěvníků kláštera a Královského hudebního festivalu ve Zlaté
Koruně. V tomto případě bude parkovné omezeno časem 120 minut pro návštěvníky
kláštera a 240 minut pro návštěvníky Královského hudebního festivalu a bude prominuto
na základě předložení vstupenek do kláštera a na Královský hudební festival.
6. Výsledek žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
/Kanaliazce a ČOV Zlatá Koruna/
Usnesení č.29/2008-6
RO bere na vědomí zprávu o postupu podání a vyřízení žádosti o finanční podporu
z Operačního programu Životní prostředí na akci „Kanalizace a ČOV Zlatá Koruna“,která
má negativní výsledek.

1

7.
Žádost
o
vyjádření
na
stavbu
Zlatá
Koruna,kempvysoké
napětí,trafostanice,nízké napětí-investor E-on Distribuce,a.s.
Usnesení č.29/2008-7
RO po zjištění všech známých okolností nedoporučuje Zastupitelstvu obce stavbu Zlatá
Koruna,kemp-VN,TS,NN zařadit do změny územního plánu obce č.2 a preferuje umožnit
zemní vedení uložit k plánované stavbě veřejného osvětlení v rámci stavby stezky pro
pěší a cyklisty Rájov-Zlatá Koruna.
8. Seznámení s nabíkami „zemědělská stavba“
Usnesení č.29/2008-8
RO se seznámila s předloženými nabídkami dle zveřejněného záměru ZO č.6/2007-12
pronájmu případně prodeje Zemědělské stavby na stavební parcele č.3 bez č.p. a
evidenčního v k.ú.Zlatá Koruna a předkládá je k projednání zastupitelstvu obce :
1.nabídka : Milan Kraus,Česká 7,České Budějovice
2.nabídka : The Cambridge Institute,AZ Institute s.r.o.,Hyberská 24,Praha 1
3.nabídka : MgA.Zdeněk Chmelař,ak.sch.,Na Výši 241,Boršov nad Vltavou
9. Žádost o příspěvek na opravu kostela P.Marie Zlatá Koruna
Usnesení č.29/2008-9
RO doporučuje Zastupitelstvu obce schválení příspěvku na na opravy klášterního kostela
Panny Marie Zlatá Koruna,dle žádosti P.Andrzeje Urbisze,administátora farnosti Zlatá
Koruna ve výši 40.000,-Kč.
10. Žádost o příspěvek na vydání knihy „Jihočeské dominium“
Usnesení č.29/2008-10
RO schvaluje sponzorský příspěvek ve výši 5.000,-Kč na knižní projekt „Jihočeské
dominium“,jehož výstupem bude vydání knihy na podzim roku 2008.Za poskytnutý
sponzorský dar ve výši 5.000,-Kč budou dodány 3 knihy zdarma.(tj.cca 3.000,- zpět).
11. Vyhlášení dotačního programu na podporu sportu na rok 2008.
Usnesení č.29/2008-11
RO vyhlašuje na základě schváleného rozpočtu obce dotační program obce na podporu
sportu pro rok 2008 s termínem uzavírky podaných žádostí 31.3.2008.

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

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