Z jednání Rady obce č.13 ve Zlaté Koruně dne 10.6.2015
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.13/2015-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a
proto rada obce zápis schvaluje.
2. Smlouva o poskytnutí dotace od JČ kraje SDO/OEZI/652/2015
Usnesení č.13/2015-2
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s pokytovatelem Jihočeským
krajem IČO 70890650 na realizaci projektu „Mariánská pouť Zlatá Koruna 2015“
č.SDO/OEZI/652/2015 s výší dotace 20.000,-kč a pověřuje starostu k podpisu.
3. Zadání zakázky malého rozsahu „Výměna oken a dveří v Rájov č.p.59 –
restaurace Na Kovárně“
Usnesení č.13/2015-3
Rada obce zadává na základě výsledku poptávkového řízení zakázku malého rozsahu
„Výměna oken a dveří v Rájov č.p.59 – restaurace Na Kovárně“ společnosti OKNOTHERM
spol. s.r.o.,IČO 46678352 s nabídkovou cenou 81.847,-Kč bez DPH a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy o dílo.
4. Rozpočtová změna č.5/2015
Usnesení č.13/2015-4
Rada obce schvaluje rozpočtovou změnu č.5/2015.(Příloha č.1)

5. Žádost nájemce Plešovice č.p.31 – Restaurace Na zastávce
Usnesení č.13/2015 – 5
Rada obce schvaluje jako vlastník nemovitosti vybudování stavebních prací na opravě
venkovního schodiště a položení cca.70m2 zámkové dlažby a drobné terénní
úpravy.Hodnota schválené investice bude vyčíslena a dohodnuta s nájemcem za první
rok nájmu do termínu následující platby nájemného tj. do 10.6.2016.Nájem za první rok
provozu,dle nájemní smlouvy bude vypořádán do 10.6.2016.
6. Dohoda o pořízení územního plánu obce Zlatá Koruna
Usnesení č.13/2015 – 6
Rada obce schválila uzavření o pořízení územního plánu s Městským úřadem Český
Krumlov – úřad územního plánování,jako pořizovatel.Obec Zlatá Koruna jako orgán
územního plánování a pověřuje k podpisu dohody starostu obce.
7. Žádost o poskytnutí prostor na výstavu – Ladislav Václav Kouba
Usnesení č.13/2015-7
Rada obce schvaluje poskytnutí prostor v bývalé zlatokorunské faře ve 2.patře pro
výstavu obrazů,která se uskuteční ve dnech 19.6 – 3.7.2015 pro autora obrazů Ladislava
Václava Koubu za 10% z ceny prodaného obrazu.
8. Žádost o výjimku OZV č.2/2008 – veřejná produkce za DKS
Usnesení č.13/2015-8
Rada obce schvaluje výjimku na základě podané žádosti na pozemku KN č.158/1 na
produkci alternativního festivalu regionální autorské hudby pořadatelé MgA.Ladislav
Václav Kouba a Bc.Michal Vavrečka ,která se uskuteční dne 26.6.2015 do 24.00 hodin.
9.Žádost TJ SOKOL Zlatá Koruna o příspěvek na uhrazení cestovních nákladů.
Usnesení č.13/2015-9
Rada obce schvaluje individuální příspěvek na částečné uhrazení cestovních nákladů –
cvičení žen pro TJ SOKOL Zlatá Koruna IČ:75001306 ve výši 3.302,-Kč.
…………………………..
místostarosta
Radek Moučka

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