Usnesení z jednání Rady obce č.20 ve Zlaté Koruně dne 6. 11. 2019
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.20/2019-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen. Nebyly vzneseny žádné námitky a
rada obce zápis schvaluje.
2. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2020
Usnesení č.20/2019-2
Rada obce schvaluje návrh ceny vodného a stočného pro rok 2020 a předkládá ho
k projednání a schválení zastupitelstvem obce.
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Usnesení č.20/2019-3
Rada obce schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2020 a předkládá ho k zveřejnění a
projednání a schválení zastupitelstvem obce.
4. Doplnění vodohospodářského fondu
Usnesení č.20/2019-4
Rada obce schvaluje vzhledem k rozsahu provedené obnovy vodohospodářské
infrastruktury v roce 2019 doplnění vodohospodářského fondu o částku 264.667,69,-Kč.
5. Žádost o snížení fakturace za odběr vody – Plešovice č.p.9
Usnesení č.20/2019-5
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce návrh na mimořádné snížení ceny za odběr
vody za období od 1.9.2019 až 31.8.2019 pro odběratele vody Plešovice č.p.9.
6. Dodatek smlouvy č.1/2020 komunální odpad SMČK
Usnesení č.20/2019-6
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č.1/2020 smlouvy o poskytování komunálních
služeb se Službami města Český Krumlov IČ 25151321 ve věci cen služeb platných od
1.1.2020 a pověřuje starostu obce k podpisu.
7. Dodatek č.4 ke smlouvě o čištění odpadních vod ČOV Český Krumlov
Usnesení č.20/2019-7
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o čištění odpadních vod ČOV Český
Krumlov s.r.o. Dodatek se týká doby trvání s platností do 31.12.2020 a pověřuje starostu
k podpisu.
8. Žádost o poskytnutí finanční podpory – SANCTA SPINEA CORONA –
SPOLEČNOST PŘÁTEL ZLATÉ KORUNY, Z. S.
Usnesení č.20/2019-8
Rada obce schvaluje na základě žádosti a doporučení kulturní a sociální komise obce
poskytnutí finanční podpory v roce 2019 ve výši 20.000,-Kč pro SANCTA SPINEA CORONA
– SPOLEČNOST PŘÁTEL ZLATÉ KORUNY, Z. S. a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
o poskytnutí dotace.
9. Adventní kulturní program
Usnesení č.20/2019-9
Rada obce schválila návrh adventního kulturního programu 2019
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