Usnesení z jednání Rady obce č.15 ve Zlaté Koruně dne 22.7.2015
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.15/2015-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a
proto rada obce zápis schvaluje.
2. Žádost o udělení výjimky z OZV č.2/2008 – veřejná hudební produkce
Usnesení č.15/2015-2
Rada obce schvaluje udělení výjimky z OZV č.2/2008 na veřejnou produkci spojenou
s reprodukovanou hudbou dne 24.-25.7. 2015,konanou na pozemku KN č.16/1
v k.ú.Zlatá Koruna do 01.00 hodin.Pořadatel Tomáš Nejedlý,Kemp Koruna.
3. Závazek obce Zlatá Koruna při realizaci polních cest
Usnesení č.15/2015 – 3
Obec Zlatá Koruna souhlasí, že uhradí náklady na stavební práce na dotčených
soukromých pozemcích při realizaci stavby polní cesty C4, C5 a C8. Tyto náklady jsou dle
ocenění projektantem do 100 000,- Kč. S ohledem na vývoj cen stavebních prací, jsou
následně ceny z výběrového řízení cca o 50% nižší. Celkový rozpočet stavby je dle
projektanta cca 11 500 000,- Kč bez DPH. Dotčení vlastníci se stavbou vyjádřili souhlas,
na stavbu bylo vydáno pravomocné stavební povolení ze dne 22.05.2013, č. j. MUCK
26929/2013 a stavby polních cest po dokončené výstavbě a kolaudačním souhlasu s
užíváním stavby přejdou do vlastnictví Obce Zlatá Koruna.
Samotný rozsah realizace bude před samotnou výstavbou mezi Krajským pozemkovým
úřadem pro Jihočeský kraj, Pobočkou Český Krumlov a Obcí Zlatá Koruna konzultován a
písemně odsouhlasen.
4. Mariánská pouť ve Zlaté Koruně 16.8.2015
Usnesení č.15/2015-4
Rada obce schvaluje návrh programu Mariánské pouti,která se uskuteční v neděli
16.8.2015 ve Zlaté Koruně.
5. Jazykové kurzy DDM Český Krumlov ve Zlaté Koruně
Usnesení č.15/2015-5
Rada obce souhlasí s umožněním jazykových kursů v zasedací místnosti radnice ve Zlaté
Koruně v rozsahu 3 hodiny týdně.Přesná organizace bude známá v září 2015 po náborů
zájemců.
6. Využívání tělocvičny pro právnické osoby a neorganizované mimomístní
zájemce pro sportovní aktivity.
Usnesení č.15/2015-6
Rada obce schvaluje ceník pro využívání tělocvičny pro právnické osoby
neorganizované mimomístní zájemce pro sportovní aktivity ve výši 300,-Kč/hod.

a

7. Žádost o prodej pozemku KN č.172/1 v k.ú.Zlatá Koruna 2m2
Usnesení č.15/2015-7
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce k projednání žádost Martiny Pavlovské,Zlatá
Koruna č.p.64 o prodej pozemku nově vzniklé parcely st.295 o výměře 2m2.Důvodem je
stavba garáže na jejím sousedící parcele 106/1 v k.ú.Zlatá Koruna.
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8. Rozpočtová změna č.7/2015
Usnesení č.15/2015-8
Rada obce schvaluje rozpočtovou změnu č.7/2015.(Příloha č.1)
9. Zadání zakázky malého rozsahu „úpravy veřejných prostranství obce Zlatá
Koruna“ návesní prostor v dolní části Zlaté Koruny.
Usnesení č.15/2015-9
Rada obce schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu „úpravy veřejných
prostranství obce Zlatá Koruna“ návesní prostor v dolní části Zlaté Koruny na základě
nejvýhodnější nabídky firmě KVINT Vlachovo Březí s.r.o.,Konopiště 45,384 22 Vlachovo
Březí IČO 60647621 s cenou 1.598.225,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy o dílo.
…………………………..
místostarosta
Radek Moučka

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