Usnesení z jednání Rady obce č.18 ve Zlaté Koruně dne 9.11.2011

1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.18/2011-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto
rada obce zápis schvaluje.
2. Žádost Jihočeského kraje o vyjádření k záměru prodeje části pozemku
v k.ú.Rájov

.Usnesení č.18/2011-2
Rada Obce Zlatá Koruna projednala žádost od Jihočeského kraje o vyjádření k záměru prodeje
části pozemku KN č.544/4 v k.ú.Zlatá Koruna o předpokládané výměře 15m2.Konstatuje ,že
případnému prodeji nebrání zájem obce nebo jiný veřejný zájem.
3. Návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2012
Usnesení č.18/2011-3
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce ke schválení návrh na cenu vodného ve výši 28,36,Kč/m3 bez DPH a cenu stočného ve výši 10,-Kč/m3 bez DPH pro rok 2012.
Způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod :
a) v případě 100% podílu odběru vody z veřejné sítě vodovodu dle skutečného množství.
b) v případě odběru vody a to i částečně z jiných zdrojů se výpočet vypouštěné vody
bude řídit dle platné vyhlášky č.428/2001 Sb.(Kalkulace ceny stočného na osobu a
rok je 31m3 odpadních vod)
Použití způsobu výpočtu v nerozhodných případech je v kompetenci starosty obce.
4. Žádost o prodej pozemku KN č.172/1 v k.ú.Zlatá Koruna

Usnesení č.18/2011-4
Rada obce nesouhlasí s prodejem celého pozemku KN č.172/1 v k.ú.Zlatá Koruna o celkové
výměře 1560m2.Příjezdová komunikace na sousední parcelu KN č.106/1 v k.ú. Zlatá Koruna
může být řešena souhlasem obce.

5. Dodatek smlouvy o poskytování komunálních služeb č.1/2012 SMČK

Usnesení č.18/2011-5
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č.1/2012 smlouvy o poskytování komunálních služeb
se zhotovitelem Služby města Český Krumlov,s.r.o. IČ: 251 51 321 a pověřuje starostu
k podpisu.
6. Seznámení se znaleckým posudkem – garáž na pozemku p.č.St.155 v
k.ú.Zlatá Koruna

Usnesení č.18/2011-6
Rada obce předkládá na základě schválení záměru prodeje , znaleckého posudku a žádosti o
prodej manželů Dáckých,Zlatá Koruna č.p.49 návrh na prodej řadové garáže bez č.p./č.e.
v obci Zlatá Koruna na pozemku p.č.St.155 o výměře 19m2 za cenu 24.220,-Kč,náklady za
převod ponese kupující.
7. Povodňový plán pro stavbu Kanalizace,ČOV a vodovod v obci Zlatá Koruna

Usnesení č.18/2011-7
Rada obce schvaluje povodňový plán stavby „Kanalizace,ČOV a vodovod v obci Zlatá
Koruna“.Zpracovatel Ing.Pavel Vrba Ekolog společnosti OHL ŽS,a.s.,Říjen 2011.
8. Zadání zakázky malého rozsahu – Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi dle zákona č.309/2006 Sb.“Kanalizace,ČOV a vodovod v obci
Zlatá Koruna“

Usnesení č.18/2011-8
Rada obce zadává ,na základě předložených nabídek na Koordinátor bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi dle zákona č.309/2006 Sb.“Kanalizace,ČOV a vodovod v obci
Zlatá Koruna“ ,zakázku malého rozsahu Janu Borovkovi ,Borovanská 728,České Budějovice
s celkovou cenou 62.500,-Kč.
…………………………..
Místostarosta
Radek Moučka

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