Usnesení z jednání Rady obce č.36 ve Zlaté Koruně dne 22. 7. 2020

1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.36/2020-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen. Nebyly vzneseny žádné námitky a
rada obce zápis schvaluje.

2. Smlouva o poskytnutí dotace s Jihočeským krajem „Doplnění prostředků a
elektrocentrály pro JSDHO Zlatá Koruna“
Usnesení č.36/2020-2
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Jihočeským krajem na akci
„Doplnění prostředků a elektrocentrály pro JSDHO Zlatá Koruna“ reg.č. 453-02-01/20 a
pověřuje starostu obce k podpisu.
3. Smlouva o užívání anténního stožáru Zlatá Koruna č.p.46 – Starnet s.r.o.
Usnesení č.36/2020-3
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o užívání anténního stožáru na obecním objektu
zlatá Koruna č.p.46 pro technologii přenosu internetového signálu se společností STARNET,
s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu.
4. Nájemní smlouva část parcely KN č.139/4 v k.ú.Zlatá Koruna
Usnesení č.36/2020-4
Rada obce schvaluje na základě žádosti a uveřejnění záměru uzavření nájemní smlouvy na
část parcely KN č.139/4 v k.ú.Zlatá Koruna o výměře cca. 200 m2 JUNÁK – český skaut,
středisko Pod Kletí Holubov, z.s., se sídlem Holubov č.p.77,382 03 Holubov IČ: 70811776.
Nájem se zřizuje bezplatně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání
důvodu. Rada obce pověřuje k podpisu starostu obce.

5. Zadání zakázky malého rozsahu PD pro stavební povolení „Chodník a
místo pro přecházení v Plešovicích – Zátiší“
Usnesení č.36/2020-5
Rada obce schvaluje zadání zakázky malého rozsahu na PD pro stavební povolení a
inženýrskou činnost k stavebnímu povolení „Chodník a místo pro přecházení v Plešovicích
– Zátiší“ pro ZENKL CB, spol.s r.o. Dopravně-inženýrská projekční kancelář, Jírovcova 2,
370 01 České Budějovice IČ: 28131339 s celkovou cenou 123.000,- Kč bez DPH.

6. Řešení stížnosti na znečišťování okolí zájmových chovem v Plešovicích
Usnesení č.36/2020-6
Rada obce projednala s majitelem zájmového chovu v Plešovicích Ing. Kučerou přijmutí
nápravných opatření vč. termínu realizace do konce srpna 2020.(Příloha č.1 zápis
z jednání)

7. Rozpočtová změna č. 6/2020
Usnesení č.36/2020-7
Rada obce schvaluje provedení rozpočtové změny č.6/2020 (Příloha č.2)
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