Usnesení z jednání Rady obce č.13 ve Zlaté Koruně dne 20. 5. 2019
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.13/2019-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen. Nebyly vzneseny žádné námitky a
rada obce zápis schvaluje.

2. Smlouva o dotaci POV 2019
Usnesení č.13/2019-2
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019, která byla předložena na základě podané
žádosti na realizaci akce „Oprava poškozených částí místní komunikace a chodníků v obci
Zlatá Koruna“ ve výši 300.000,-Kč a pověřuje starostu k podpisu.
3. Zadání zakázky malého rozsahu „Oprava poškozených míst místních
komunikací“
Usnesení č.13/2019-3
Rada obce schvaluje zadání zakázky malého rozsahu na opravu poškozených míst místních
komunikací firmě Pokrývka spol. s r.o., IČ: 28149157 se sídlem Benešov nad Černou 37 a
cenou 85.000,-Kč bez DPH.

4. Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti KN č.943
v k.ú.Rájov – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Usnesení č.13/2019-4
Rada obce schvaluje uzavření provozovatelem elektronických komunikací Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. u stavby „RVDSL1946_C_C_DTRE585-DTRE1HR_OK“
a pověřuje starostu k podpisu.

5. Žádost o vyjádření k užívání stavby u č.p.84 Rájov
Usnesení č.13/2019-5
Rada obce souhlasí s užíváním garáže u RD, Rájov č.p.84 pro účel podnikání autodílny
s podmínkou, že tato činnost nebude mít vliv na zvýšení hlučnosti v obci a podnikání bude
v souladu s platnou legislativou.
6. Souhlas s nominací na člena rady Svazu měst a obcí ČR
Usnesení č.13/2019-6
Rada obce souhlasí s nominací obce Zlatá Koruna, zastoupená starostou Milanem Štindlem,
jako člena Svazu měst a obcí České republiky na člena Rady svazu SMO ČR.
7. Opakovaná žádost o souhlas rady obce s dopravním značením Rájov –
Cihelna
Usnesení č.13/2019-7
Rada obce vydá svůj případný souhlas s umístěním oficiálního dopravního značení IJ 14c a
IS 5 do lokality Rájov – Cihlena až po schválení změny využití území – provoz autokempu.

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

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