Usnesení z jednání Rady obce č.14 ve Zlaté Koruně dne 14.6.2007
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.14/2007-1
Zápis z minulého zasedání RO byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto
rada obce zápis schvaluje.
2. Zpráva o přezkoumání hospodaření a závěrečný účet obce 2006
Usnesení č.14/2007-2
RO souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad a předkládá návrh závěrečného
účtu za rok 2006 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření zastupitelstvu obce ke
schválení.(příloha č.1)
Příjmy k 31.12.2006 činí 7.671.046,19,-Kč
Výdaje k 31.12.2006 činí 7.298.933,16,-Kč
Saldo příjmů a výdajů činí 372.113,03,-Kč
Stav účtu k 31.12.2006 činí 4.778.548,71,-Kč
(KB 3.751.374,18,-Kč a Raif.1.027.174,53,-Kč)
3.Rozpočtová změna č.1/2007
Usnesení č.14/2007-3
RO souhlasí s provedení rozpočtové změny a rozpočtového opatření č.1/2007 a předkládá
je zastupitelstvu obce ke schválení.(příloha č.2)
4. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene SÚS- VO (Plešovice)
Usnesení č.14/2007-4
RO souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(č.BVB/24/07/CK/AL) strana povinná Jihočeský kraj prostřednictvím subjektu Správa a
údržba silnic Jihočeského kraje IČO : 70971641.Strana oprávněná Obec Zlatá Koruna
IČO 246212 v souvislosti s realizací rekonstrukce veřejného osvětlení v Plešovicích a
pověřuje starostu obce k podpisu předmětné smlouvy.
5.Oznámení o zamítnutí žádosti o grant Jihočeského kraje
Usnesení č.14/2007-5
RO bere na vědomí oznámení o zamítnutí grantu Jihočeského kraje.Žádost o grant byla
předložena v rámci Grantového programu na podporu a obnovu vodohospodářské
infrastruktury na přípravné práce akce Kanalizace a ČOV Zlatá Koruna – historická část.
6. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Urbanistická studie veřejného prostranství
centrálních částí obce Zlatá Koruna včetně osad Plešovice a Rájov“
Usnesení č.14/2007-6
RO souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo „Urbanistická studie veřejného
prostranství centrálních částí obce Zlatá Koruna včetně osad Plešovice a Rájov“.Jedná
se o dopracování urbanistické studie do podoby projektu k územnímu rozhodnutí
s nabídkovou cenou 277.746,-Kč vč.DPH a předkládá předmětný dodatek ke schválení
zastupitestvu obce.
7. Smlouva o dílo Projekt ke stavebnímu povolení „Stezka pro pěší a
cyklisty Rájov - Zlatá Koruna“
Usnesení č.14/2007-7
RO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na projekt ke stavebnímu povolení „Stezka pro
pěší a cyklisty Rájov - Zlatá Koruna“,zhotovitel Architektonický ateliér Štěpán IČO
10276661 s nabídkovou cenou 130.900,-Kč vč.DPH a pověřuje starostu obce k podpisu
předmětné smlouvy.
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