Usnesení z jednání Rady obce č.60 ve Zlaté Koruně dne 11.12.2013

1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.60/2013-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto rada
obce zápis schvaluje.
2. Stanovení prodejní ceny knihy „Dějiny Zlaté Koruny – Zlatá Koruna,Plešovice a Rájov
v proměnách staletí“
Usnesení č.60/2013-2
Rada schvaluje prodejní cenu knihy „Dějiny Zlaté Koruny – Zlatá Koruna,Plešovice a Rájov
v proměnách staletí“ :Prodej v obci za cenu 399,-Kč vč.DPH.Prodej do celorepublikové distribuce
doporučená cena 670,-Kč vč.DPH.Pro reprezentační účel 200ks za 0,-Kč .
3. Smlouva o zřízení věcného břemene v rámci stavby „Výstavba PZS v km 20,891;
21,604 a 21,942 tratě odb.Rožnov – Černý Kříž“č. E618-S-1576/2013
Usnesení č.60/2013-3
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby „Výstavba PZS
v km 20,891; 21,604 a 21,942 tratě odb.Rožnov – Černý Kříž“č. E618-S-1576/2013 se Správou
železniční dopravní cesty ,státní organizace a pověřuje starostu obce k podpisu.
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

č.1040005166/002 v rámci stavby „Plešovice Nad lomem,obnova VN,TS,NN
Usnesení č.60/2013-4
Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu č.1040005166/002 v rámci stavby „Plešovice Nad lomem,obnova VN,TS,NN“ s E.ON
Distribuce,a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu.
5. Model financování protidrogové politiky na území Jihočeského kraje zaslaný
Krajským úřadem Jihočeského kraje
Usnesení č.60/2013-5
Rada neschvaluje finanční účast,dle modelu financování protidrogové politiky na území Jihočeského
kraje zaslaný Krajským úřadem Jihočeského kraje.
6. Vyúčtování provozování veřejného vodovodu 1-8/2013 ČEVAK a.s.
Usnesení č.60/2013-6
Rada obce schvaluje předložené konečné vyúčtování podle smlouvy o obstarání správy a provozu
veřejného vodovodu za období 1-8/2013 – provozovatelem ČEVAK a.s. a souhlasí s finančním
vyrovnáním 13.310,-Kč,které bude provozovatelem převedeno na účet obce Zlatá Koruna.
7. Žádost pronajimatele nebytových prostor Plešovice č.p.31 o prodloužení
nájemní smlouvy
Usnesení č.60/2013-7
Rada obce nesouhlasí s prodloužením současné nájemní smlouvy na užívání nebytových prostor
Plešovice č.p.31.V případě vypovězení současné smlouvy nebo ukončení,dle termínu současné
nájemní smlouvy bude schválen nový záměr pronájmu.
8. Smlouva o spolupráci při konání svatebních obřadů na rok 2014 s Národním
památkovým ústavem,správa kláštera Zlatá Koruna.
Usnesení č.60/2013-8
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při konání svatebních obřadů na rok 2014
s Národním památkovým ústavem,správou kláštera Zlatá Koruna a pověřuje k podpisu starotu
obce.
9. Řízení a program ZO č.16
Usnesení č.60/2013-9
Rada obce schvaluje návrh programu a řízení veřejného zasedání zastupitelstva obce č.16
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