Usnesení z jednání Rady obce č.20 ve Zlaté Koruně dne 28.12.2011
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.20/2011-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a
proto rada obce zápis schvaluje.

2. Nájemní smlouva – Obřadní síň 2012
Usnesení č.20/2011-2
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy s pronajimatelem Národním památkovým
ústavem,územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích ,správa kláštera Zlatá
Koruna na obřadní síň v roce 2012 s celkovou cenou 15.140,-Kč a pověřuje starostu obce
k podpisu nájemní smlouvy č.NPÚ/1088/331/12/2011.
3. Poplatek za náklady spojené se svatebním obřadem

Usnesení č.20/2011-3
Rada obce schvaluje poplatek za náklady spojené se svatebním obřadem k 1.1.2012 ve
výši 2.000,-Kč.Od tohoto poplatku jsou osvobozeny svatební obřady u nichž je alespoň
jeden z novomanželů přihlášen k trvalému pobytu v obci Zlatá Koruna.
4. Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
v roce 2012 – Oprava části místní komunikace v k.ú.Plešovice.

Usnesení č.20/2011-4
Rada obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2012 – Oprava části místní komunikace
č.P2c a P3c
v k.ú.Plešovice.Celkové náklady 385.000,-Kč.Požadovaná dotace 190.000,-Kč.
5. Žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na rok 2012 v oblasti kultury –
Mariánská pouť Zlatá Koruna 2012.

Usnesení č.19/2011-5
Rada obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na rok 2012
v oblasti kultury na akci s názvem Mariánská pouť Zlatá Koruna 2012.Celkové náklady
91.400,-Kč.Požadovaná dotace 63.728,-Kč.
6. Veřejná služba
Usnesení č.20/2011-6
Rada obce bere na vědomí základní informace týkající se institutu „Veřejné služby“.
7. Dodatek č.2 smlouvy o nájmu nebytových prostor – Jehlan spol.s r.o.
Usnesení č.20/2011-7
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č.2 smlouvy o nájmu nebytových prostor,která
byla uzavřena dne 1.4.1995 s nájemcem Jehlan spol. s r.o.,týkající se zvýšení nájemného
o daň z přidané hodnoty(Příloha č.1) a pověřuje starostu k podpisu.
8. Žádost o poskytnutí příspěvku na provoz hokejového klubu mládeže HCM Slavoj
Český Krumlov.

Usnesení č.20/2011-8
Rada obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na provoz hokejového klubu
mládeže HCM Slavoj Český Krumlov.
9. Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu

Usnesení č.20/2011-9
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávek zemního plynu
pro odběrná místa Zlatá Koruna č.p.41,č.p.46 a č.p.55 s dodavatelem E.ON Energie,a.s.
IČ 26078201 číslo smlouvy 5200106574 a pověřuje starostu k podpisu.
…………………………..
Místostarosta
Radek Moučka

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