Usnesení z jednání Rady obce č.64 ve Zlaté Koruně dne 7. 3. 2018

1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.64/2018-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen. Nebyly vzneseny žádné námitky a
rada obce zápis schvaluje.

2. Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace „Územní plán obce Zlatá
Koruna“ – Jihočeský kraj
Usnesení č.64/2018-2
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
SDO/OEZI/1810/16, týkající se prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce
Zlatá Koruna“ do 31.12.2019 a pověřuje starostu obce k podpisu.

3. Zadání zakázky malého rozsahu – „2x autobusová zastávky v Rájově“
Usnesení č.64/2018-3
Rada obce schvaluje zadání zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž dvou nových
autobusových přístřešků na zastávkách v Rájově u silnice 1/39 firmě L-DEN Slovakia spol.
s r.o., Kamenná 40, 96622 Lutila, Slovenská republika, IČO: 44 646 488 s celkovou cenou
70.798,-Kč.

4. Vyhlášení dotačního programu obce Zlatá Koruna na podporu sportu pro
rok 2018
Usnesení č.64/2018-4
Rada obce schvaluje vyhlášení a podmínky dotačního programu obce Zlatá Koruna na
podporu sportu pro rok 2018 s konečným termínem příjmu žádostí do 11.4.2018 do 10.00
hodin.

5. Smlouva o věcném břemeni „Zlatá Koruna 2x RD-NN“ s E-ON Distribuce
Usnesení č.64/2018-5
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: CB-014330043221/001 na
dokončenou stavbu „Zlatá Koruna 2xRD-NN“ s E-ON Distribuce a.s. a pověřuje starostu
obce k podpisu.

6. Zadání zakázky malého rozsahu na zpracování osobních údajů v souladu
s GDPR
Usnesení č.64/2018-6
Rada obce schvaluje zadání zakázky malého rozsahu a smlouvu o dílo na zpracování
osobních údajů v souladu s GDPR s COMPACT OFFICE, s.r.o., Hradecká 167,378 62 Kunžak
IČO:28117166 s celkovou cenou 22.000,-Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.

7. Zvýšení ceny nájmů u obecních bytů od 1.1.2019
Usnesení č.64/2018-7
Rada obce schvaluje zvýšení ceny nájmů u obecních bytů v č.p.46 byt č.1,2,3,5,6,7 a č.p.5
byt č.1 od 1.1.2019 o 20 %.

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

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