Usnesení z jednání Rady obceč.68 ve Zlaté Koruně dne 14. 6. 2018
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.68/2018-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen. Nebyly vzneseny žádné námitky a
rada obce zápis schvaluje.
2. Dodatek č.1 smlouvy o dílo „Stavební úpravy, přístavba a nástavba
objektu restaurace – Rájov č.p.59“
Usnesení č.68/2018-2
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo „Stavební úpravy, přístavba a
nástavba objektu restaurace – Rájov č.p.59“ se zhotovitelem Stavebna Václav Nejedlý
s.r.o. s konečnou cenou díla 5.386.251,24,-Kč bez DPH a termínem dokončení díla
10.5.2018 a pověřuje starostu obce k podpisu.
3. Změna ceny vodného a stočného od 1.7.2018
Usnesení č.68/2018-3
Rada obce projednala zprávu z posouzení následného monitoringu roku 2017 v oblasti
provozování a finanční udržitelnosti projektu“ Kanalizace, ČOV a vodovod v obci Zlatá
Koruna“ od SFŽP ČR a z ní vyplývající nápravné opatření v podobě zvýšení ceny vodného
na cenu 41,95,-Kč/m3 a u stočného na cenu 32,70,-Kč/m3 bez DPH a předkládá toto
opatření ke schválení zastupitelstvu obce s platností od 1.7.2018.
4. Záměr pronajmout část pozemku KN č.951 v k.ú.Rájov o výměře 195 m2
Usnesení č.68/2018-4
Rada obce schvaluje záměr o pronájmu části pozemku KN č.951 v k.ú. Rájov o výměře
195 m2.
5. Zadání zakázky malého rozsahu „Obnova místního rozhlasu v obci“
Usnesení č.68/2018-5
Rada obce schvaluje zadání zakázky malého rozsahu na dodání a montáž nového
bezdrátového rozhlasu v obci na základě předložení nejvýhodnější nabídky firmě SOFTRADIO spol. s r.o. Budějovická 1320, 38901 Vodňany IČO:47238810 s cenou 288.501,-Kč
bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
6. Smlouva o poskytnutí dotace od JČ kraje „Mariánská pouť Zlatá Koruna
2018“
Usnesení č.68/2018-6
Rada schvaluje uzavření smlouvu o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na realizaci
projektu „Mariánská pouť Zlatá Koruna 2018“ reg. č. 428-01-184/2018 s maximální výší
dotace 20.000,-Kč a pověřuje starostu obce k podpisu.
7. Pronájem restaurace Na Kovárně v Rájově
Usnesení č.68/2018-7
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem restaurace Na Kovárně
v Rájově č.p.59 po řádném zveřejnění záměru obce o pronájmu. Nájemcem je Josef Bigas,
Zlatá Koruna 55 IČO: 12331970.Rada obce pověřuje starostu obce k podpisu nájemní
smlouvy.
8.Rozpočtová změna č.4/2018
Usnesení č.68/2018-8
Rada obce schvaluje provedení rozpočtové změny č.4/2018 (Příloha č.1)
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