Usnesení z jednání Rady obce č.31 ve Zlaté Koruně dne 13. 5. 2020
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.31/2020-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen. Nebyly vzneseny žádné námitky a
rada obce zápis schvaluje.

2. Zadání zakázky malého rozsahu „Zlatá Koruna – Dopravní automobil“ pro
JSDHO
Usnesení č.31/2020-2
Rada obce Zlatá Koruna rozhodla o zadání zakázky malého rozsahu na dodávku dopravního
vozidla pro JSDHO Zlatá Koruna v rámci akce „Zlatá Koruna – Dopravní automobil“ a
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem Porsche Inter Auto CZ
spol.s r.o., o.z. Porsche České Budějovice, IČO: 471 24 652 s nejnižší cenou 1.314.581,Kč vč. DPH.

3. Individuální žádosti na podporu sportu v obci
Usnesení č.31/2020-3
Rada obce projednala přijaté žádosti na podporu sportu z rozpočtu obce na rok 2020 a
předkládá zastupitelstvu obce schválení rozdělení dotace a uzavření příslušných smluv na
podporu sportu z rozpočtu obce Zlatá Koruna na rok 2020 pro SK Zlatá Koruna IČ
65025474 ve výši 75.000,-Kč a SDH Plešovice IČ 42396407 ve výši 75.000,-Kč.

4. Snížení nájmů z důvodu přijatých opatření proti šíření koronaviru
Usnesení č.31/2020-4
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce ke schválení snížení nájemného pro nájemce za
pronájem obecních nemovitostí sloužícího k podnikání, kterým byla krizovým opatřením
pozastavená činnost ve výši dvou měsíčních splátek. Rájov č.p.59 restaurace Na kovárně
24.000,-Kč, Zlatá Koruna č.p.55 DKS U Klášterní sýpky 25.000,-Kč, Plešovice č.p.31 U
Nováků 3.333,32,-Kč.
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ Plešovice chaty –
NN“
Usnesení č.31/2020-5
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
„Plešovice chaty – NN“ č.1030058573/001 s E.ON Distribuce, a.s., týkající se obecního
pozemku KN č. 504/3 v k.ú.Plešovice s hodnotou věcného břemene 5.000,-Kč a pověřuje
starostu obce k podpisu.
6. Žádost o vyjádření k záměru prodeje části pozemku KN č.261/4 v k.ú.Zlatá
Koruna – vlastník Jihočeský kraj
Usnesení č.31/2020-6
Rada obce schvaluje vyjádření, že prodeji části pozemkové parcely KN č.261/4 v k.ú.Zlatá
Koruna, specifikované v žádosti Jihočeského kraje o vyjádření k záměru prodeje, nebrání
zájem obce či jiný veřejný zájem.
7. Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci mezi obcemi č.353/2018/OKT
Usnesení č.31/2020-7
Rada obce předkládá k projednání a schválení zastupitelstvem obce Zlatá Koruna Dodatek
č.1 ke Smlouvě o spolupráci mezi obcemi č.353/2018/OKT s městem Český Krumlov. Týká
se upřesnění spoluúčasti na společném projektu „Protipovodňová opatření v ORP Český
Krumlov“. Smlouva byla schválena v zastupitelstvu obce Zlatá Kruna 27.6.2018 usnesením
č. ZO 20/2018-2. Dodatek č.1 řeší upřesnění podílu obce Zlatá Koruna na projektu.
8. Program a řízení ZO č.8
Usnesení č.31/2020-8
Rada obce schvaluje program a řízení veřejného zasedání zastupitelstva obce č.8
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