Usnesení z jednání Rady obce č.55 ve Zlaté Koruně dne 11.9.2013

1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.55/2013-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a
proto rada obce zápis schvaluje.
2. Zadání VZ Oprava povrchů komunikací – Etapa 2
Usnesení č.55/2013-2
Rada obce schvaluje zadání zakázky Oprava povrchů komunikací – Etapa 2 na základě
nejvýhodnější nabídky firmě SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ :48035599 s cenou 482.695,71Kč bez DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.
3. Smlouva o poskytnutí podpory OPŽP – Zlatá Koruna – vrt ZK-2

Usnesení č.55/2013-3
Rada obec schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí podpory na akci OPŽP (akceptační)
č.11099156 „Zlatá Koruna – vrt ZK2“ a pověřuje k podpisu starostu obce.
4. Návrh záměru provést změnu územního plánu č.4

Usnesení č.55/2013-4
Rada obce předkládá Zastupitelstvu obce ke schválení záměr k zahájení procesu „změna
územního plánu obce Zlatá Koruna č.4“s termínem ukončení příjmu podání případných
žádostí vlastníků pozemků a nemovitostí na správním území obce Zlatá Koruna do
28.2.2014.
5. Zápis do obecní kroniky roku 2012

Usnesení č.55/2013-5
Rada schvaluje návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2012 ,který předložila kronikářka obce
Zlatá Koruna Zdeňka Doláková.
6. Seznámení s oznámením uzavření restaurace Na Kovárně přes zimu

Usnesení č.55/2013-6
Rada obce předkládá k projednání zastupitelstvu obce další postup při nakládání s
obecním nebytovým prostorem Rájov č.p.59
7. Návrh smlouvy o dotaci POV 2013

Usnesení č.55/2013-7
Rada obce schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 ve výši 180.000,-Kč,které budou použity
na Opravu částí komunikací v historické části obce Zlatá Koruna po provedené kanalizaci
a vodovodu a pověřuje starostu k podpisu.
8. Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Povodně 2013

Usnesení č.55/2013-8
Rada obce bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva dopravy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace na odstraňování škod způsobených obci povodněmi v roce 2013,které bylo
vydáno na základě podané žádosti ve výši 739.000,-Kč.
9. Informace starosty o průběhu předání provozování vodovodu od ČEVAK a.s.
Usnesení č.55/2013-9
Rada obce bere na vědomí informaci o průběhu předání provozování vodovodu od ČEVAK
a.s. na Obec Zlatou Korunu k 1.9.2013 a souhlasí s postupem.

…………………………..
radní
Antonín Haniš

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