Usnesení z jednání Rady obce č.40 ve Zlaté Koruně dne 18. 11. 2020
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.40/2020-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen. Nebyly vzneseny žádné námitky a
rada obce zápis schvaluje.
2. Návrh ceny vodného a stočného na rok 2021
Usnesení č.40/2020-2
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce k projednání a schválení návrh ceny vodného a
stočného pro rok 2021. (Příloha č.1)
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2021
Usnesení č.40/2020-3
Rada obce předkládá zastupitelstvu obce k projednání a schválení návrh rozpočtu obce na
rok 2021. (Příloha č.2)
4. Zadání zakázky „Třímístný lehký užitkový automobil kategorie N1třístranný sklápěč“
Usnesení č.40/2020-4
Rada obce zadává zakázku malého rozsahu na dodávku „Třímístný lehký užitkový
automobil kategorie N1- třístranný sklápěč“ pro GAZ AUTO PRAHA, s.r.o. se sídlem Mokrá
Lhota 60, Bystřice u Benešova IČ:27077900 s cenou 686.150,-Kč bez DPH a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
5. Smlouva o věcném břemeni s E.ON „Zlatá Koruna K/233/58,Tušlová – NN“
Usnesení č.40/2020-5
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce a.s.
„Zlatá Koruna K/233/58,Tušlová – NN“č.CB-014330052219/001 a pověřuje starostu obce
k podpisu.
6. Smlouva o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva
„Účelová komunikace vzniklá stavbou stoupacího pruhu I/39 Rájov“
Usnesení č.40/2020-6
Rada obce projednala návrh smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu
vlastnického práva Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
IČO 69797111 (budoucí povinný) na Obec Zlatá Koruna (budoucí oprávněný) budoucí nově
vzniklé účelové komunikace, která má vzniknout se stavbou stoupacího pruhu I/39 Rájov
a předkládá smlouvu k projednání a schválení zastupitelstvem obce.
7. Záměr pronájmu části pozemkové parcely KN č.48/20 v k.ú.Zlatá Koruna
Usnesení č.40/2020-7
Rada obce schvaluje záměr pronájmu části pozemkové parcely KN č.48/20 v k.ú.Zlatá
Koruna o výměře cca. 166m2 .
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