Usnesení z jednání Rady obce č.59 ve Zlaté Koruně dne 29. 11. 2017
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.59/2017-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen. Nebyly vzneseny žádné námitky a
rada obce zápis schvaluje.
2. Návrh rozpočtu na rok 2018
Usnesení č.59/2017-2
Rada obce schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2018 a předkládá ho ke schválení
zastupitelstvu obce.(Příloha č.1)
3. Návrh ceny vodného a stočného na rok 2018
Usnesení č.59/2017-3
Rada obce schvaluje návrh ceny vodného a stočného pro rok 2018.(Příloha č.2)
4. Podání žádosti do Programu obnovy venkova 2018
Usnesení č.59/2017-4
Rada obce schvaluje podání žádosti do Programu venkova Jihočeského kraje na rok 2018
na obnovu systému místního rozhlasu na území obce Zlatá Koruna.
5. Dodatek smlouvy č.1/2018 o poskytování komunálních služeb – Služby
města Český Krumlov, s.r.o.
Usnesení č.59/2017-5
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č.1/2018 smlouvy o poskytování komunálních
služeb – Služby města Český Krumlov, s.r.o. a pověřuje starostu obce k podpisu.
6. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni – E.ON „Rájov K/14/10,
Sirový RD -NN“
Usnesení č.59/2017-6
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni s E.ON Distribuce, a.s. „Rájov
K/14/10 – NN“ č. CB-014330038432/002 a pověřuje starostu obce k podpisu.
7. Návrh na úpravu systému parkovacího povolení – zóna historická část
Usnesení č.59/2017-7
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce ke schválení úpravu systému parkovacího
povolení u zóny v historické čísti Zlaté Koruny ve věci parkování místních obyvatel.
Povolení k parkování občanů, fyzických osob s trvalým pobytem v obci Zlatá Koruna se
bude vydávat bezplatně.
8. Nové žádosti na změnu využití území v rámci pořizovaného nového
územního plánu obce Zlatá Koruna
Usnesení č.59/2017-7
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce k projednání nové žádosti na změnu využití území
v rámci pořizovaného nového územního plánu obce Zlatá Koruna s příslušným
doporučením o případném zařazení či nezařazení do projednávání nového územního plánu
obce Zlatá Koruna.
9. Rozpočtová změna č.11/2017
Usnesení č.59/2017-9
Rada obce schvaluje provedení rozpočtové změny č.11/2017 (Příloha č.3)
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