Usnesení z jednání Rady obce č.14 ve Zlaté Koruně dne 13.7.2011
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.14/2011-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a
proto rada obce zápis schvaluje.
2. Žádost o prodej garáže st. parc.č.155 k.ú.Zlatá Koruna
Usnesení č.14/2011-2
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce k projednání žádost Martina a Dagmar
Dúckých,Zlatá Koruna č.p.152 na odprodej obecní garáže na st.parc.č.155 v k.ú.Zlatá
Koruna.
3. Odkoupení komunikace a ZTV Rájov na pozemku KN č.14/16 v k.ú.Rájov –
ZENA-R,spol.s r.o.
Usnesení č.14/2011-3
Rada obce projednala postup při realizaci odkoupení komunikace a ZTV Rájov na
pozemku KN č.14/16 v k.ú.Rájov – ZENA-R,spol.s r.o. a pověřuje starostu obce k podpisu
předmětných kupních smluv dle usnesení ZO č.4/2011-5.
4. Mariánská pouť ve Zlaté Koruně
Usnesení č.14/2011-4
Rada obce schvaluje program Mariánské poutě,která proběhne v termínu 13.-21.8.2011
ve Zlaté Koruně
5. Zhodnocení volných finančních prostředků obce
Usnesení č.14/2011-5
Rada obce projednala současnou možnost zhodnocení volných finančních prostředků obce
a pověřuje starostu k jednání s Raiffeisen bankou.Současná výše volných finančních
prostředků 2.000.000,-Kč.Současná úroková sazba 1%.Změna min.1,5%.
6. Zadání zakázky „Autobusová zastávka Zlatá Koruna“
Usnesení č.14/2011-6
Rada obce zadává zakázku „Autobusová zastávka Zlatá Koruna“
1)Příprava podloží pro montáž autobusové čekárny – Sixl spol.s.r.o., Český Krumlov
s cenou 30.970,-Kč.
2)Dodání a montáž autobusové čekárny vč.označníku – TSE spol. spol.s r.o.,České
Budějovice s cenou 87.348,-Kč.
7. Zadání zakázky „Částečná výměna oken Zlatá Koruna č.p.46“
Usnesení č.14/2011-7
Rada obce zadává zakázku „Částečná výměna oken Zlatá Koruna č.p.46“ zhotoviteli
TRUST-ts spol. s.r.o.,Trhové Sviny s cenou 384.957,-Kč.
8. Zadání zakázky „Renovace atletické podlahy a instalace obkladů stěn
v tělocvičně“kulturního domu
Usnesení č.14/2011-8
Rada obce zadává zakázku „Renovace atletické podlahy a instalace obkladů stěn
v tělocvičně“kulturního domu zhotoviteli Jan MAREŠ PODLAHÁŘSTVÍ,Český Krumlov
s cenou 282.360,-Kč.
9. Zadání zakázky „stavebně-historický průzkum,zaměření a inventarizace
prvků“v bývalé faře Zlatá Koruna č.p.40
Usnesení č.14/2011-9
Rada obce zadává zakázku
„stavebně-historický průzkum,zaměření a inventarizace
prvků“v bývalé faře Zlatá Koruna č.p.40 zhotoviteli „ARTECO-B.M.spol. s r.o. s cenou
45.000,-Kč.
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10.Zadání zpracování projekčních prací a projednání změny územního plánu
obce č.3
Usnesení č.14/2011-10
Rada obce zadává v souvislosti se změnou územního plánu č.3 projekční práce
zhotoviteli SP Studio s.r.o.,architektonická kancelář,Český Krumlov s cenou 75.000,-Kč
bez DPH a mandátní smlouvu na odbornou poradenskou činnost s mandatářem Ludmilou
Borovkovou,Český Krumlov za úplatu 21.000,-Kč.
11. Žádost o udělení výjimky z OZV č.2/2008 –DS Tygr v tísni
Usnesení č.14/2011-11
Rada obce uděluje výjimku z OZV č.2/2008 pro DS Tygr v tísni provozovaný
KWČ.o.s.IČ:26599830 zastoupené Ivo Kristiánem Kubákem bytem U Milosrdných 14,110
00 Praha 1.
Ve dnech 7.,9-14.srpna 2011 lze provozovat veřejnou produkci divadelní představení
„Rekviem za čarodějku“ ,konané ve dvoře zlatokorunského mlýna Zlatá Koruna č.p.3
vždy do 22.00 hodin.
Pořadatel je povinen zajistit při akci splnění následující podmínky :
V případě porušení veřejného pořádku,v průběhu produkce,ukončit předmětnou produkci.

12. Žádost o udělení výjimky z OZV č.2/2008 – ing.Roman Kučera
Usnesení č.14/2011-12
Rada obce uděluje výjimku z OZV č.2/2008 pro ing.Romana Kučeru.
Dne 30.července 2011 lze provozovat veřejnou produkci spojenou s hudbou skupiny NO
stress,konanou v kempu u Kučerů do 23.00 hodin.Pořadatel je povinen zajistit při akci
splnění následující podmínky :
V případě porušení veřejného pořádku,v průběhu produkce,ukončit předmětnou produkci.

13. Rozpočtová změna č.3/2011
Usnesení č.14/2011-13
Rada schvaluje provedení rozpočtové změny č.3/2011 a předkládá tuto změnu
zastupitelstvu obce ke schválení.(Příloha č.1)

…………………………..
Místostarosta
Radek Moučka

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