Usnesení z jednání Rady obce č.38 ve Zlaté Koruně dne 7. 9. 2016
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.38/2016-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen. Nebyly vzneseny žádné námitky a
rada obce zápis schvaluje.
2. Zadání zakázky „Komunální traktor pro obec Zlatá Koruna“
Usnesení č.38/2016-2
Rada obce zadává zakázku malého rozsahu na základě společného výběrového řízení „1x
traktor pro obec Zlatá Koruna a 1x traktor pro obec Srnín“ na dodávku komunálního
traktoru pro obec Zlatá Koruna firmě Y-CZ s.r.o., Neplachov 129, IČ 28139887 s cenou
429.000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
3. Zadání zakázky „Stavební úprava hasičské zbrojnice v Plešovicích“
Usnesení č.38/2016-3
Rada obce zadává zakázku malého rozsahu na stavební práce práce „Stavební úprava
hasičské zbrojnice v Plešovicích“ na základě výběrového řízení firmě Vidox s.r.o. u Poráků
511, Český Krumlov IČ 25160168 s cenou 1.608.605,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
4. Zadání zakázky „Úprava veřejného prostranství v Rájově“
Usnesení č.38/2016-4
Rada obce zadává zakázku malého rozsahu na stavební práce práce „Úprava veřejného
prostranství v Rájově“ v souvislosti s opravou komunikace III. Třídy v rozsahu doplnění
obrubníků a doplnění dešťových vpustí firmě Jihočeská stavební spol. s r.o., J.Š.Baara
1722/72, České Budějovice, IČ 28066839 s cenou 158.277,-Kč bez DPH a pověřuje
starostu obce k podpisu objednávky.
5. Darovací smlouvy – prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu Rájov
Usnesení č.38/2016-5
Rada obce schvaluje uzavření darovacích smluv , kterými investoři stavby Lukáš Rapčan a
Martin a Pavlína Habdákovi bezúplatně darují obci Zlatá Koruna „prodloužení vodovodního
řadu a kanalizační stoky v Rájově“ na parc. č. 14/16 v k.ú.Rájov, dle stavebního povolení
ze dne 16.1.2015 pod č.j. MUCK 02690/2015/OŽPZ/Si a stavebního povolení ze dne
15.12.2015 pod č.j. MUCK 66240/2015/OŽPZ/Si a pověřuje starostu obce k podpisu.
6. Smlouva o čistění odpadních vod – ČOV Český Krumlov s.r.o.
Usnesení č.38/2016-6
Rada obce schvaluje uzavření nové smlouvy o čištění odpadních vod v čistírně odpadních
vod v Českém Krumlově na adrese Horní Brána 509 z důvodu nového insolvenčního
správce ČOV Český Krumlov s.r.o. IČ 28160363 a pověřuje starostu k podpisu.
7. Žádost o snížení nájmu bývalá fara č.p.40
Usnesení č.38/2016-7
Rada obce schvaluje snížení ročního nájmu pro nájemce obecní budovy bývalé fary Zlatá
Koruna č.p.40 o 5.000,-Kč.
8. Program a řízení ZO č.11
Usnesení č.38/2016-8
Rada obce schvaluje program a řízení ZO č.11.
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místostarosta
Radek Moučka

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