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Z jednání Rady obce č.21 ve Zlaté Koruně dne 4. 11. 2015
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.21/2015-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen. Nebyli vzneseny žádné námitky a
proto rada obce zápis schvaluje.
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2016
Usnesení č.21/2015-2
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce k projednání a schválení návrh rozpočtu na rok
2016.
3. Návrh ceny vodného a stočného na rok 2016
Usnesení č.21/2015-3
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce k projednání a schválení návrh ceny vodného a
stočného na rok 2016.
4. Souhlas se sídlem zapsaného spolku SK Zlatá Koruna
Usnesení č.21/2015-4
Rada obce schvaluje zřízení sídla SK Zlatá Koruna z.s.IČO 65025474 na adrese Zlatá
Koruna č.p.55.
5. Souhlas se sídlem zapsaného spolku SDH Rájov
Usnesení č.21/2015-5
Rada obce schvaluje zřízení sídla SDH Rájov na adrese Zlatá Koruna č.p.41.
6. Souhlas se sídlem zapsaného spolku SDH Plešovice
Usnesení č.21/2015-6
Rada obce schvaluje zřízení sídla SDH Plešovice na adrese Zlatá Koruna č.p.41.
7. Žádost o odložení splátky – U Klášterní sýpky s.r.o.
Usnesení č.21/2015-7
Rada obce schvaluje odložení splátky za doplatek plynu odběrného místa Zlatá Koruna
č.p.55 ve výši 49.024,-Kč a doplatek jistiny ve výši 42.117,-Kč,dle nájemní smlouvy pro
nájemce části Domu klultury a sportu společnost U Klášterní sýpky s.r.o. s termínem
splatnosti nejpozději do 31.10.2016 .
8. Smlouva o právu k provedení stavby – Stavba RD KN č.31/2 k.ú. Plešovice
Usnesení č.21/2015-8
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby uložení vodovodu,
kanalizace a elektrického vedení do obecního pozemku KN č.586/2 a 402 v k.ú.Plešovice
pro připojení nového RD na parcele KN č.31/2 v k.ú.Plešovice se stavebníkem Evy
Hanišové, Plešovice č.p.2 a Tomáše Láníka,Březinva 92, Jihlava a pověřuje starostu obce
k podpisu.
9. Rozpočtová změna č.9/2015
Rada obce projednala návrh rozpočtové změny č.9/2015
Usnesení č.21/2015-9
Rada obce schvaluje rozpočtou změnu č.9/2015.(Příloha č.1)
10.Smlouva o poskytnutí dotace POV Jihočeského kraje v roce 2015
Rada obce projednala návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015.
Usnesení č.21/2015-10
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 ve výši 180.000,-Kč od Jihočeského kraje
na „Rekonstrukce komunikaca „Schody Na Skalce“ a pověřuje starostu obce k podpisu.
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