Usnesení jednání Rady obce č.49 ve Zlaté Koruně dne 3. 5. 2017
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.49/2017-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen. Nebyly vzneseny žádné námitky a
rada obce zápis schvaluje.
2. Zadání zakázek malého rozsahu „Výměna nevyhovujících sloupů a svítidel
veřejného osvětlení v obci Zlatá Koruna“ a „Zlatá Koruna – obnova části
vodovodu“
Usnesení č.49/2017-2
Rada obce zadává na základě výběrového řízení zakázku malého rozsahu
A) „Výměna nevyhovujících sloupů a svítidel veřejného osvětlení v obci Zlatá Koruna“
s cenou 565.614,-Kč bez DPH – Pavel Doušek – veřejné osvětlení, Borová 25,
Chvalšiny IČO 60638427
B) „Zlatá Koruna – obnova části vodovodu“ s cenou 1.388.743,59,-Kč bez DPH –
PRVOK s.r.o., Kájovská 11, Kájov IČO 28128257
a zároveň pověřuje starostu obce k podpisu předmětných smluv o dílo.
3. Zadání zakázky malého rozsahu „Projektová a inženýrská činnost –
úpravy veřejných prostranství centrální části obce Rájov“
Usnesení č.49/2017-3
Rada obce zadává zakázku malého rozsahu „Projektová a inženýrská činnost – úpravy
veřejných prostranství centrální části obce Rájov“ s cenou 116.000,-Kč bez DPH –
Architektonický atelier ŠTĚPÁN, Žižkova 12, České Budějovice IČO 102766661 a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
4. Zadání zakázky malého rozsahu „Pořízení malotraktoru na sečení
fotbalového hřiště“
Usnesení č.49/2017-4
Rada obce zadává zakázku malého rozsahu „Pořízení malotraktoru na sečení fotbalového
hřiště“ – Traktor Starjet Exclusiv UJ 102-22 s cenou 99.085,36,-Kč bez DPH Martin
Kocum, Luby 165, Klatovy IČO 47729490 a pověřuje starostu obce objednáním.
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce
a.s. „Rájov K/25/2, PREL hospoda NN
Usnesení č.49/2017-5
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce a.s. „Rájov K/25/2, Přeložka hospoda NN č. 1030037496/001 a pověřuje
starostu obce k podpisu.
6. Smlouva o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje reg.č. 428-01-256/17
„Mariánská pouť Zlatá Koruna 2017“
Usnesení č.49/2017-6
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na
realizaci projektu „Mariánská pouť Zlatá Koruna 2017“ pod reg. Č. 428-01-256/17. Celková
výše dotace 20.000,-Kč a pověřuje starostu obce k podpisu.

7. Smlouva o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje reg.č. 434-02-026/17
„Zlatá Koruna – obnova části vodovodu“
Usnesení č.49/2017-7
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na
realizaci projektu „Zlatá Koruna – obnova části vodovodu“ pod reg. Č. 434-02-026/17.
Celková výše dotace 650.000,-Kč a pověřuje starostu obce k podpisu.

8. Rozpočtová změna č.4/2017
Usnesení č.49/2017-8
Rada obce schvaluje provedení rozpočtové změny č.4/2017 (Příloha č.1)
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9. Záměr pronajmout odstavnou plochu na parc. KN č.19/18 v k.ú.Zlatá
Koruna
Usnesení č.49/2017-9
Rada obce schvaluje záměr pronájmu odstavné plochy na parc. KN č.19/18 v k.ú. Zlatá
Koruna pro účel provozování parkování pro červen a září 2017.

…………………………..
místostarosta
Radek Moučka

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