Z jednání Rady obce č.68 ve Zlaté Koruně dne 15.5.2014
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.68/2014-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a
proto rada obce zápis schvaluje.
2. Oprava výpočtu rozdělení dotace pro sport na rok 2014
Usnesení č.68/2014-2
Rada obce schvaluje provedení opravy výpočtu rozdělení dotace na podporu sportu
z rozpočtu obce na rok 2014 viz.usnesení rady obce č. 65/2014-3 ze dne 13.3.2014.Ve
výpočtu byla zjištěna početní chyba.Touto chybou došlo k přeplatkům a nedoplatku
dotace.Náprava bude provedena při rozdělení dotace pro sport z rozpočtu obce na rok
2015.Přeplatek 392,-Kč TJ SOKOL Zlatá Koruna a 3.192,-Kč SDH Plešovice.Doplatek
3.350,-Kč pro SK Zlatá Koruna – FOTBAL.
3. Zadání zakázky malého rozsahu Oprava výtluků a zalití spár na MK Zlatá
Koruna – horní část
Usnesení č.68/2014-3
Rada obce schvaluje zadání zakázky malého rozsahu „Oprava výtluků a zalití spár na MK
Zlatá Koruna – horní část“ pro ASFALT OK s.r.o.,České Budějovice,IČO 28095740 s cenou
69.100,-Kč bez DPH.
4. Splátkový kalendář pohledávka – bývalý nájemce restaurace Rájov č.p.59
Usnesení č.68/2014-4
Rada obce schvaluje splátkový kalendář pro bývalého nájemce restaurace Rájov č.p.59
na vzniklou pohledávku ve výši 14.311,-Kč

5. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů – EKO-KOM

Usnesení č.68/2014-5
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů č. OS201420003350 ev.č.40/0103 a dodatek č.1 ke smlouvě s autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM,a.s. IČO:25134701 a pověřuje k podpisu starostu obce.
6. Smlouva o věcném břemeni s E.ON Distribuce,a.s.- „Plešovice,Kučera,K
195/7-NN“
Usnesení č.68/2014-6
Rada schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni s E.ON Distribuce,a.s.„Plešovice,Kučera,K 195/7-NN“ č.CB-014130000480/002 a pověřuje starostu obce k
podpisu.
7. Příprava ukončení nájmu DKS Zlatá Koruna č.p.55
Rada obce a jednatel Jehlan spol.s.r.o. Josef Bigas zahájili jednání nad postupem
plánovaného ukončení nájmu Domu kultury a sportu.

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

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