Usnesení z jednání Rady obce č.77 ve Zlaté Koruně dne 15.4.2010
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.77/2010-1
Zápis z minulého zasedání RO byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto
rada obce zápis schvaluje.
2. Rozdělení dotace na podporu sportu z rozpočtu obce na rok 2010
Usnesení č.77/2010-2
Rada obce schvaluje rozdělení dotace dle pravidel programu na podporu sportu
z rozpočtu obce v celkové výši 50.000,-Kč na rok 2010 takto :
TJ SOKOL Zlatá Koruna – 4.100,-Kč,SK Zlatá Koruna,Fotbal – 16.000,-Kč,SDH Plešovice
– 19.000,-Kč,SDH Rájov – 10.800,-Kč.
3. KD Zlatá Koruna – plynofikace a zateplení
Usnesení č.77/2010-3
A.Rada obce souhlasí s odstoupením od SOD ze dne 18.3.2010 se společností Stavospol
s.r.o. – dodavateli díla v rámci akce KD ZK – plynofikace a zateplení , vítěze veřejné
zakázky zveřejněné dne 11.12.2009.
B.Rada obce pověřuje pana starostu vypsáním nového výběrového řízení (Veřejnou
zakázku malého rozsahu mimo režim zákona 137/2006Sb. O veřejných zakázkách na
dodavatele díla) v rámci akce KD ZK – plynofikace a zateplení.
C.Pro Veřejnou zakázku na akci KD ZK – plynofikace a zateplení stanovuje tuto komisy
pro posouzení a hodnocení nabídek :
1): Milan Štindl (náhradník František Daněk)
2): Růžena Moučková(náhradník Antonín Haniš)
3) ing.Jakub Tošner (náhradník ing.Michal Fajtl)
4. Žádost o změnu územního plánu – ing.Pavel Štindl
Usnesení č.77/2010-4
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce ke schválení žádost ing.Pavla Štindla o
provedení změny územního plánu obce Zlatá Koruna ,týkající se pozemkové parcely KN
č.243/2 v k.ú.Zlatá Koruna
5. Oslava 65.výročí ukončení II.světové války
Usnesení č.77/2010-5
Rada Obce schvaluje přípravu a program oslav 65.výročí od ukončení II.světové
války,které proběhnou 8.5.2010 na území obce Zlatá Koruna.
6. Zadání zakázky malého rozsahu Přeložka NN,VO „Stezka pro pěší a cyklisty
Rájov – Zlatá Koruna „I.etapa
Usnesení č.77/2010-6
Rada obce zadává veřejnou zakázku malého rozsahu stavebních prací přeložení
kabelového vedení NN a realizaci Veřejného osvětlení s pěti světelnými body v ceně
512.146,80,-Kč vč.DPH u stavby „stezka pro pěší a cyklisty Rájov – Zlatá Koruna“I.etapa
firmě VHS – Vodohospodářské stavby,spol.s r.o.České Budějovice a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy o dílo.
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