Usnesení z jednání Rady obce č.32 ve Zlaté Koruně dne 26.3.2008
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.32/2008-1
Zápis z minulého zasedání RO byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto
rada obce zápis schvaluje.
2. Prezentace obce - preznetační komplet od společnosti Geogalileo
Usnesení č.32/2008-2
RO
schvaluje
objednání
prezentace
obce
dle
nabídky
společnosti
GEOGALILEO,kartografie Brno IČO:27457605 a podílet se tak na zhotovení prezentačního
kompletu pro Jihočeský Kraj „Poznávejme kraje české republiky“,který obsahuje mapový
plán a dárkovou kolekci pohlednic památek a turisticky zajímavých míst JČ
kraje.Prezentační text 11.400,-kč a pohlednice obce Zlatá Koruna v dárkové kolekci
9.400,-Kč bez DPH.Nákup prezentačního kompletu 1ks 24,-Kč a prodejní doporučená
cena 46,-Kč bez DPH.
3. Seznámení s výsledkem provedené kontroly hospodaření za rok 2007
Usnesení č.32/2008-3
RO bere předloženou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Koruna Č.j.
KUJCK 10862/2007 OEKO ze dne 19.3.2008 na vědomí.Závěr přezkoumání : Nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
4. Program „Den památek a historických sídel“ v klášteře
Usnesení č.32/2008-4
RO souhalsí se zapojením obce při přípravě kulturního programu v rámci Dne památek a
historických sídel v areálu kláštera Zlatá Koruna dne 19.dubna 2008.
5. Program „Oslava 63.výročí od ukončení II.světové války“v obci
Usnesení č.32/2008-5
RO schvaluje program Oslav 63.výročí od ukončení II.světové války na území obce,které
proběhnou dne 8.května 2008.
6. Prodloužení pronájmu vodní nádrže v horní části Z.Koruny.
Usnesení č.32/2008-6
RO schvaluje uzavřít nájemní smlouvu s panem Františkem Kailem,Lidická 73,České
Budějovice na užívání požární nádrže na parcele KN č.139/5 v k.ú.Zlatá Koruna k účelu
umožnění chovu plůdku lososovitých ryb na rok 2008.Najemné se sjedává v podobě
údržby nádrže a předmětné parcely pravidelným sečením a údržbou travního porostu a
1x ročně vyčištění dna nádrže.RO pověřuje starostu obce k podpisu předmětné smlouvy.
7. Řešní odstranění nepořádku v půjčovně lodí „CESTA SPORTS“
Usnesení č.32/2008-7
RO pověřuje starostu obce k jednání s vlastníkem pozemku na kterém je zřízena sezónní
půjčovny lodí „CESTA SPORTS“ Mgr.Tomášem Kalou na odstranění nepřípustného
nepořádku nacházejícím na předmětném velmi exponovaném pozemku.
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