Usnesení z jednání Rady obce č.32 ve Zlaté Koruně dne 3. 6. 2020
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.32/2020-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen. Nebyly vzneseny žádné námitky a
rada obce zápis schvaluje.
2. Projednání předání předmětu nájmu sloužícího k podnikání část DKS
Usnesení č.32/2020-2
Rada obce Zlatá Koruna projednala a dohodnula společný postup s nájemcem ukončující
pronájem „U Klášterní sýpky s.r.o.“
3. Záměr pronájmu části pozemku KN č.139/4 v k.ú. Zlatá Koruna o výměře
cca. 200 m2
Usnesení č.32/2020-3
Rada obce projednala a schválila záměr pronájmu části obecního pozemku KN č.139/4 o
výměře cca. 200 m2.
4. Projednání zařazení území obce Zlatá Koruna do území působnosti MAS
Blanský les – Netolicko o.p.s. na období 2021 - 2027
Usnesení č.32/2020-4
Rada obce schvaluje zařazení území obce Zlatá Koruna do území působnosti MAS Blanský
les – Netolicko o.p.s. na období 2021 - 2027.
5. Smlouva o poskytnutí dotace od JČ kraje „Obnova vodovodu Zlatá Koruna
– horní část“
Usnesení č.32/2020-5
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy č.SDO/OEZI/466/20 o poskytnutí dotace od JČ kraje
„Obnova vodovodu Zlatá Koruna – horní část“ ve výši 1.000.000,-Kč a pověřuje starostu
obce k podpisu. Zároveň žádá zastupitelstvo kraje o schválení změny termínu dokončení
realizace tohoto projektu. Důvodem je předpokládaný propad ve sdílených daních na
příjmech obce, způsobený kumulativním dopadem vládních opatření v souvislosti s COVID19.
6. Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV JČ kraje v roce 2020
Usnesení č.32/2020-6
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy č.SDO/OREG/060/20 o poskytnutí účelové dotace
v rámci POV JČ kraje v roce 2020 „Nové stoly a židle do Domu kultury a sportu Zlatá
Koruna“ ve výši 290.000,-Kč a pověřuje starostu obce k podpisu.
7. Zadání zakázky malého rozsahu na vypracování přípravy stavby, PD
„Víceúčelové hřiště s umělým povrchem“ na 169/6 v k.ú.Zlatá Koruna
Usnesení č.32/2020-7
Rada obce zadává zakázku malého rozsahu na vypracování přípravy stavby, PD
„Víceúčelové hřiště s umělým povrchem“ na 169/6 v k.ú.Zlatá Koruna projekční kanceláři
Hema CB s.r.o., IČ:07562501 se sídlem Budějovická 467, Vodňany s cenou 64.000,-Kč
bez DPH, dle cenové nabídky.
8. Výběr dodavatele elektřiny a plynu pro období od 1.1.2021 do 31.12.2022
Usnesení č.32/2020-8
Rada obce schvaluje na základě provedeného průzkumu trhu a nabídek jako dodavatele
elektřiny a plynu obecních míst spotřeby na období od 1.1.2021 do 31.12.2022 E.ON
Energie,a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice IČ: 26078201 a pověřuje starostu
obce k podpisu předmětných smluv.
9. Rozpočtová změna č.4/2020
Usnesení č.32/2020-9
Rada obce schvaluje provedení rozpočtové změny č.4/2020 (Příloha č.1)
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