Z jednání Rady obce č.67 ve Zlaté Koruně dne 16.4.2014
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.67/2014-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a
proto rada obce zápis schvaluje.

2. Námitka proti protokolu o výsledku VSK SFŽP
Usnesení č.67/2014-2
Rada obce schvaluje podání námitky ve správní lhůtě proti protokolu veřejnoprávní
kontroly na místě č.j. SFZP 133640/2013,týkající se projektu OPŽP „Kanalizace,ČOV a
vodovod v obci Zlatá Koruna“.
3. Aktualizace návštěvního řádu fotbalového stadionu Zlatá Koruna
Usnesení č.67/2014-3
Rada obce schvaluje nový návštěvní řád fotbalového stadionu Zlatá Koruna.

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB „Zlatá Koruna propoj Kemp“
Usnesení č.67/2014-4
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č.1040001287/001 a č.1040001287/003 za účelem umístění distribuční soustavy pro EON Distribuce,a.s. „kabelové vedení Zlatá Koruna propoj Kemp“ za celkovou úplatu ,dle
znaleckého posudku č.1651-2/2014 ve výši 31.190,-Kč bez DPH a pověřuje starostu
k podpisu předmětných smluv.

5. Cenová nabídka PD stávajícího stavu Domu kultury a sportu

Usnesení č.67/2014-5
Rada obce předkládá do zastupitelstva obce k projednání cenovou nabídkou na
zpracování projektové dokumentace stávajícího stavu Domu kultury a sportu,kterou
předložil Ing.Ladislav Sláma.
6. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – SÚS JČ kraje
Usnesení č.67/2014-6
Rada
schvaluje
uzavření
smlouvy
o
zřízení
služebnosti
inženýrské
sítě
č.VB/06/14/RCK/Šm na vodovod a kanalizace v silničním pozemku KN č.261/4
v k.ú.Zlatá Koruna Jihočeského kraje,která byla předložena na základě smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 9.9.2004 RO č.62/2004-2 a pověřuje
starostu obce k podpisu.
7. Zadání PD úprava veřejného prostranství – náves Zlatá Koruna
Usnesení č.67/2014-7
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projektovou a inženýrskou činnost na akci
úpravy veřejných prostranství – náves Zlatá Koruna s Architektonickým atelierem
Štěpán,České Budějovice IČO 10276661 s cenou 59.000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu
obce k podpisu.
8. Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě – projednávání přestupků
Usnesení č.67/2014-8
Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené
působnosti s městem Český Krumlov na projednávání přestupků ze dne 23.1.2011,který
mění dobu platnosti do 31.12.2016 a pověřuje starostu obce k podpisu.
9. Nájemní smlouva na Rájov č.p.59 – restaurace Na Kovárně
Usnesení č.67/2014-9
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Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvu s Josefem Bigasem,Zlatá Koruna č.p.55 na
nemovitost Rájov č.p.59 se stávající parcelou č.25/2 v k.ú.Rájov za roční nájemné
10.000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
10. Program a řízení ZO č.18
Usnesení č.67/2014-10
Rada schvaluje program a řízení zasedání zastupitelstva obce č.18

…………………………..
místostarosta
Radek Moučka

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