Usnesení z jednání Rady obce č.42 ve Zlaté Koruně dne 22. 11. 2016
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.42/2016-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen. Nebyly vzneseny žádné námitky a
rada obce zápis schvaluje.
2. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2017
Usnesení č.42/2016-2
Rada obce předkládá návrh na cenu vodného 38,70,-Kč/m3 bez DPH a stočného 30,20,Kč/m3 bez DPH pro rok 2017 zastupitelstvu obce ke schválení.
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Usnesení č.42/2016-3
Rada obce předkládá návrh rozpočtu obce na rok 2017 zastupitelstvu obce ke schválení.
(Příloha č.1)
4. Nájemní smlouva pozemek KN č.92/1 v k.ú. Zlatá Koruna
Usnesení č.42/2016-4
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek KN č.92/1 v k.ú.Zlatá Koruna
„fotbalové hřiště“ se Sportovním klubem SK Zlatá Koruna, z.s. IČ 65025474 na dobu od
22.11.2016 do 31.12.2016 za cenu 1.000,-Kč ročně a pověřuje starostu obce k podpisu.
5. Příprava podání žádosti do IROP na sociální bydlení v č.p.5 Zlatá Koruna
Usnesení č.42/2016-5
Rada obce schvaluje zadání zpracování žádosti do Integrovaného regionálního operačního
programu na sociální bydlení pro 1 bytovou jednotku v č.p.5 ve Zlaté Koruně Místní akční
skupině Blanský les - Netolicko o.p.s. a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
6. Rozpočtová změna č.10/2016
Usnesení č.42/2016-6
Rada obce schvaluje provedení rozpočtové změny č.10/2016 (Příloha č.2)
7. Smlouva o spolupráci s NPÚ pro rok 2017
Usnesení č.42/2016-7
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s Národním památkových ústavem
pro rok 2017 a pověřuje starostu obce k podpisu.
8. Dodatek č.1 SOD „Stavební úprava hasičské zbrojnice v Plešovicích“
Usnesení č.42/2016-8
Rada obce schvuje uzavření dodatku č.1 SOD „Stavební úprava hasičské zbrojnice
v Plešovicích“ s VIDOX s.r.o. o stanovení konečné ceny za dílo, která se zvyšuje o částku
6.175,-Kč bez DPH za provedené vícepráce a pověřuje starostu k podpisu.
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