Usnesení z jednání Rady obce č.9 ve Zlaté Koruně dne 1.4.2015
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.09/2015-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a
proto rada obce zápis schvaluje.
2. Rozdělení dotace na podporu sportu na rok 2015
Usnesení č.09/2015-2
Rada obce schvaluje rozdělení dotace na základě podaných žádostí do dotačního
programu Obce Zlatá Koruna na podporu sportu pro rok 2015,dle platných pravidel.TJ
SOKOL Zlatá Koruna 1.698,-Kč.SK Zlatá Koruna – Fotbal 54.270,-Kč.SDH Plešovice
43.548,-Kč a pověřila starostu k podpisu předmětných dotačních smluv.(Příloha č.1)
3. Pověření zastupovat obec na XIV.Sněmu SMO ČR
Usnesení č.09/2015-3
Rada obce Zlatá Koruna svěřuje starostovi obce pravomoc :
a) rozhodovat o zástupcích obce Zlatá Koruna v orgánech Svazu měst a obcí České
republiky.
b) rozhodovat o zástupcích obcí a měst,které zmocnili k zastupování obec Zlatou
Korunu v orgánech svazu měst a obcí České republiky.
4. Žádost o koupi pozemku – Martin Vilhum ,Plešovice
Usnesení č.09/2015-4
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce ke schválení záměr prodeje pozemku KN
č.139/4 v k.ú.Plešovice o výměře 79m2 .Ostatní pozemky KN č.123/14 o výměře 434 m2
a KN č.123/10 o výměře 469 m2 v k.ú.Plešovice navrhuje rada obce neprodávat.
5. Dodatek č.1/2015 smlouvy o poskytování komunálních služeb – Služby města
Český Krumlov,s.r.o.
Usnesení č.09/2015-5
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č.1/2015 smlouvy o poskytování komunálních
služeb - Služby města Český Krumlov,s.r.o. IČO 25151321 na doplnění třídění kovů a
pověřuje starostu k podpisu.
6. Zadání zakázky malého rozsahu - Údržba a oprava společného hrobu na
pozemku parc.č.673 v k.ú.Rájov
Usnesení č.09/2015-6
Rada obce zadává zakázku malého rozsahu - Údržba a oprava společného hrobu na
pozemku parc.č.673 v k.ú.Rájov nemovité kulturní památky – hroby českých a
maďarských partyzánů,zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod
rejstříkovým číslem 36156/3-1519 s cenou 200.000,-Kč zhotoviteli Jan Olžbut IČO :
691013137 se sídlem Nerudova 2167/22 České Budějovice a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy o dílo.
7. Program 8.5.2015 oslava 70.výročí od ukončení 2.světové války
Usnesení č.09/2015-7
Rada obce schvaluje program Oslavy 70.výročí od ukončení 2.světové války,která se
uskuteční 8.května 2015 na území obce.
8. Rozpočtová změna č.3/2015
Usnesení č.09/2015-8
Rada obce schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2015 (Příloha č.2)
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