Usnesení z jednání Rady obce č.37 ve Zlaté Koruně dne 26. 8. 2020

1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.37/2020-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen. Nebyly vzneseny žádné námitky a
rada obce zápis schvaluje.

2. Žádost o povolení sjezdu k budoucímu RD přes KN č.931 v k.ú. Rájov
Usnesení č.37/2020-2
Rada obce souhlasí s povolením sjezdu pro budoucí RD, který bude umístěný na
pozemkové parcele KN č.678 v k.ú. Rájov přes obecní pozemkovou parcelu KN č.931 v k.ú.
Zlatá Koruna s podmínkou umožnění vjezdu na pozemkovou parcelu KN č.677 v k.ú. Rájov
pro zemědělskou techniku.
3. Žádost o pronájem pozemkové parcely KN č.180/10 v k.ú. Rájov
Usnesení č.37/2020-3
Rada obce schvaluje záměr pronajmout pozemkovou parcelu KN č.180/10 v k.ú. Rájov o
výměře 40 m2 za účelem využití jako zahrada.
4. Žádost o odpuštění rekreačního poplatku – vodácký kemp ve Zlaté Koruně
Usnesení č.37/2020-4
Rada obce konstatuje, že snížení nebo odpuštění místního poplatku z pobytu pro KEMP
KORUNA a KEMP U KUČERŮ není možné.

5. Žádost o odkoupení části pozemkové parcely KN č. 48/20 v k.ú.Z.Koruna
Usnesení č.37/2020-5
Rada nesouhlasí s prodejem části pozemku KN č.48/20 v k.ú. Zlatá Koruna specifikovanou
žádostí vlastník zemědělské stavby č.p.153 Zlatá Koruna.

6. Zadání zakázky malého rozsahu „Úprava parčíku před poštou“
Usnesení č.37/2020-6
Rada obce zadává zakázku malého rozsahu „Úprava parčíku před poštou“ pro Marek Vávra,
provádění staveb, Malonty 106, IČO: 67195555 s cenou 144.711,-Kč bez DPH, dle
oceněného výkazu výměr.

7. Zadání zakázky malého rozsahu na výrobu a montáž dřevěného přístřešku
u DKS Zlatá Koruna
Usnesení č.37/2020-7
Rada obce zadává zakázku malého rozsahu „Výroba a montáž dřevěného přístřešku“ u DKS
Zlatá Koruna pro Truhlářství Antonín Haniš, Plešovice 2, IČO: 75352095 s cenou 108.854,Kč bez DPH, dle předložené nabídky.

8. Nová možnost pro odběr dotovaných obědů pro seniory s trvalým pobytem
v obci Zlatá – restaurace Na kovárně Rájov
Usnesení č.37/2020-8
Rada obce souhlasí s rozšířením nabídky obědů pro seniory s trvalým pobytem v obci Zlatá
Koruna pro restauraci Na Kovárně v Rájově. Kalkulace ceny oběda 85,-Kč z toho 9,-Kč
dotace obce. Provozovatel restaurace Na kovárně bude měsíčně předkládat přehlednou
evidenci těchto odebraných obědů.
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9. Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci akce „Vltavská
cyklostezka“ s Jihočeským krajem
Usnesení č.37/2020-9
Rada obce předkládá smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci akce „Vltavská
cyklostezka“ s Jihočeským krajem zastupitelstvu obce Zlatá Koruna ke schválení.

10. Rozpočtová změna č. 7/2020
Usnesení č.37/2020-10
Rada obce schvaluje provedení rozpočtové změny č.7/2020 (Příloha č.1)

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

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