Usnesení z jednání Rady obce č.71 ve Zlaté Koruně dne 29. 8. 2018
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.71/2018-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen. Nebyly vzneseny žádné námitky a
rada obce zápis schvaluje.
2. Schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení na pronájem
sociálního bytu – Zlatá Koruna č.p.5 ve 2 NP.
Usnesení č.71/2018-2
Rada obce schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na pronájem sociálního
bytu – Zlatá Koruna č.p.5 ve 2 NP.(příloha č.1)
3. Žádost SŽDC o odprodej části pozemkové parcely KN č.292/2 a č.277/2
v k.ú. Plešovice vč. technického vybavení (vlaková čekárna)
Usnesení č.71/2018-3
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce ke schválení záměr prodeje části pozemku KN
č.292/2 a 277/2 v k.ú. Plešovice o celkové výměře 32 m2 včetně technického vybavení
(vlakové čekárny), která je součástí pozemku.
4. Zadání zakázky malého rozsahu „Obnova veřejného rozhlasu obce Zlatá
Koruna“ – Mobilní rozhlas
Usnesení č.71/2018-4
Rada obce schvaluje zadání zakázky malého rozsahu na komunikační službu v rámci
projektu „Obnova veřejného rozhlasu obce Zlatá Koruna“ pětileté licence platformy Mobilní
rozhlas s cenou 95.000,-Kč bez DPH s Neogenia s.r.o., IČO 29198950, Hybešova 42,602
00 Brno a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytování služeb.
5. Nájemní smlouva na část pozemkové parcely KN č.922 v k.ú. Rájov
Usnesení č.71/2018-5
Rada obce schvaluje na základě podané žádosti a uveřejněného záměru pronájmu uzavření
nájemní smlouvy s Mgr. Ladislavem Sirovým s trvalým pobytem Rájov č.p.33 na část
pozemkové parcely KN č.922 v k.ú. Rájov o výměře 320 m2 s celkovým nájmem 300,-Kč
a dobou na určitou do 1.9.2019 s účelem dočasného uložení výkopové zeminy a pověřuje
starostu obce k podpisu.
6. Rozpočtová změna č.6/2018
Usnesení č.71/2018-6
Rada obce schvaluje provedení rozpočtové změny č.6/2018 (Příloha č.2)
7. Zadání zakázky malého rozsahu „Zlatá Koruna – obnova části vodovodu
od č.p.78 k č.p.82“
Usnesení č.71/2018-7
Rada obce zadává na základě provedeného výběru zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Zlatá Koruna – obnova části vodovodu od č.p.78 k č.p.82“ uchazeči s nejvhodnější
nabídkou firmě PRVOK s.r.o., Kájovská 11, 382 21 Kájov IČO:28128257 s celkovou cenou
4.455.410,87,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
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místostarosta
Radek Moučka

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