Usnesení z jednání Rady obce č 66 ve Zlaté Koruně dne 18. 4. 2018

1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.66/2018-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen. Nebyly vzneseny žádné námitky a
rada obce zápis schvaluje.

2. Dodatek SOD „Stavební úpravy bytu ve 2.NP v objektu č.p.5“
Usnesení č.66/2018-2
Rada obce schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy bytu ve 2.NP
v objektu č.p.5“ s konečnou cenou 776.051,91,-Kč bez DPH se zhotovitelem Stavitelství
Zeman s.r.o. IČO 28147715 a pověřuje starostu k podpisu.

3. Rozdělení dotace na podporu sportu na rok 2018
Usnesení č.66/2018-3
Rada obce schvaluje návrh na rozdělení dotace na podporu sportu v roce 2018, dle
zveřejněných pravidel a přijatých žádostí a předkládá zastupitelstvu obce návrh na
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro Sportovní klub SK Zlatá Koruna z.s. ve výši
dotace 62.791,20,-Kč a Sbor dobrovolných hasičů Plešovice ve výší dotace 37.179,-Kč.

4. Žádost o poskytnutí finanční podpory – Auticentrum, o.p.s.
Usnesení č.66/2018-4
Rada obce schvaluje poskytnutí finanční podpory pro poskytovatele sociální služby
Auticentrum, o.p.s., Plzeňská 2219/44, České Budějovice IČ:02426374 v rozsahu 350,-Kč
měsíčně za jednoho klienta s trvalým pobytem v obci Zlatá Koruna a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy.

5. Záměr pronájmu obecního objektu Rájov č.p. 59
Usnesení č.66/2018-5
Rada obce schvaluje záměr pronájmu obecního objektu Rájov č.p.59 (Příloha č.1)

6. Žádost nájemce Plešovice č.p. 31 – nájem
Usnesení č.66/2018-6
Rada obce schvaluje žádost nájemce Plešovice č.p.31 pana Františka Nováka na umoření
nájemného vloženými investicemi. Období 15.6.2017 – 14.6.2018 Sklad paliva – dřevník
o rozměru 750 cm x 160 cm v hodnotě 20.000,-Kč. Období 15.6.2018 – 14.6.2019 Dřevěné
eurookno 120 cm x 140 cm vč. parapetu a Dřevěné vchodové dveře šíře 90 cm vč. zádveří
v celkové hodnotě 20.000,-Kč.

7. Program a řízení ZO č.19
Usnesení č.66/2018-7
Rada obce schvaluje program a řízení zasedání zastupitelstva obce č.19
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místostarosta
Radek Moučka

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