Usnesení z jednání Rady obce č.37 ve Zlaté Koruně dne 21.11.2012

1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.37/2012-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a
proto rada obce zápis schvaluje.
2. Záměr pronájmu části pozemku KN č.951 v k.ú.Rájov
Usnesení č.37/2012-2
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku KN č.951 v k.ú.Rájov o
výměře 930m2.
3. Návrh vodné a stočné 2013
Usnesení č.37/2012-3
Rada obce předkládá návrh vodného a stočného na rok 2013 zastupitelstvu obce ke
schválení.(Příloha č.1)
4. Smlouva o poskytnutí příspěvku – Zlatokorunský rok 2013
Usnesení č.37/2012-4
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku ERDF.ond malých projektů
Jižní Čechy – Dolní Rakousko na projekt Zlatokorunský rok 2013 – 750 let Zlaté Koruny
č.ETZ-KPF/SB/10/006 a pověřuje starostu k podpisu.Výdaje celkem 8165 EUR.Finanční
příspěvek ERDF 6.940 EUR.Vlastní podíl žadatele 1225 EUR.
5. Mandátní smlouva – soutěž VRT Zlatá Koruna č.2
Usnesení č.37/2012-5
Rada obce schvaluje uzavřít mandátní smlouvu na zajištění výběrového řízení na
dodavatele průzkumného hydrogeologického vrtu Zlatá Koruna „ZK 2“ s GPL-INVEST
s.r.o. IČ: 26070766 s cenou 15.000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu k podpisu.
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2013
Usnesení č.37/2012-6
Rada obce předkládá návrh rozpočtu obce Zlatá Koruna zastupitelstvu obce k projednání.
(Příloha č.2)
7. Svatební obřady 2013
Usnesení č.37/2012-7
a)Rada obce určuje dobu a místo pro konání svatebních obřadů v matričním obvodu Zlatá
Koruna – čtvrtek v zasedací místnosti obecního úřadu.
b)Rada obce schvaluje poplatek na pokrytí nákladů obce za svatební obřad konaný mimo
dobu a na jiném vhodném místě než stanovila rada obce ve výši 1000,-Kč. V případě,že
obecní úřad bude zajišťovat při svatebním obřadu hudební doprovod bude k tomuto
poplatku účtována částka 350,-Kč.
c)Rada obce schvaluje osvobození od poplatku na pokrytí nákladů za svatební obřad
včetně správního poplatku svatební obřady u nichž je alespoň jeden z novomanželů
přihlášen k trvalému pobytu v obci Zlatá Koruna.
Schváleno s platností od 1.1.2013.

8. Žádost do GP JČ kraje „Podpora sportu pro rok 2013“ úprava sportovního
areálu ve Zlaté Koruně
Usnesení č.37/2012-8
Rada obce schvaluje podat žádost do Grantového Programu Jihočeského kraje „Podpora
sportu pro rok 2013“ na úpravu sportovního areálu ve Zlaté Koruně.
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9. Rozpočtová změna č.5/2012
Usnesení č.37/2012-9
Rada obec schvaluje provedení rozpočtové změny č.5/2012 a předkládá jí zastupitelstvu
obce ke schválení.(Příloha č.2)

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

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