Usnesení z jednání Rady obce č.42 ve Zlaté Koruně dne 20.1. 2021
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.42/2021-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen. Nebyly vzneseny žádné námitky a
rada obce zápis schvaluje.

2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Rájov K/678NN“ s EG.D, a.s.
Usnesení č.42/2021-2
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy č.1030063563/002-JIRI o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene „Rájov K/678-NN“s EG.D, a.s. a pověřuje starostu k podpisu.

3. Dohoda o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor Česká
pošta, s.p.
Usnesení č.42/2021-3
Rada obce schvaluje uzavření dohody o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu nebytových
prostor ze dne 1.4.1995 s nájemcem Česká pošta, s.p. a pověřuje starostu k podpisu.

4. Nájemní smlouva část pozemku KN č.48/20 v k.ú.Zlatá Koruna
Usnesení č.42/2021-4
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemkové parcely KN č.48/20
v k.ú. Zlatá Koruna o výměře 166 m2 s cenou 300,-Kč za rok na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou a pověřuje starostu k podpisu. Nájemce Petr Pechman, Zlatá Koruna
č.p.153.
5. Záměr pronájmu části suterénu DKS o výměře 14,25m2
Usnesení č.42/2021-5
Rada Obce schvaluje záměru pronájmu části nebytového prostoru v suterénu domu kultury
a sportu Zlatá Koruna č.p.55 v 1.PP označenou v PD skutečného stavu jako šatna herců
č.038 o výměře 14,25m2.
6. Dodatek č.1 smlouvy o poskytnutí dotace Sancta spinea corona- Společnost
přátel Zlaté Koruny, Z.S.
Usnesení č.42/2021-6
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dotaci ze dne 18.12.2019 uzavřené
na základě usnesení rady obce č.20/2019-8 ze dne 6.11.2019 a pověřuje starostu obce
k podpisu. Změna termínu vyúčtování poskytnuté dotace do 15.12.2021.

7. Zadání zakázky malého rozsahu – technický dozor stavebníka pro
Intenzifikaci ČOV Zlatá Koruna.
Usnesení č.42/2021-7
Rada obce zadává zakázku malého rozsahu na technický dozor stavebníka na základě
předložené cenové nabídky pro akci Intenzifikaci ČOV Zlatá Koruna pro Certigo s.r.o., IČ
28143116 se sídlem Na Zlaté stoce 1648/64, České Budějovice s cenou 63.200,-Kč bez
DPH.
8. Žádost o poskytnutí finanční podpory – Auticentrum, o.p.s.
Usnesení č.42/2021-8
Rada obce schvaluje poskytnutí finanční podpory v roce 2021 pro poskytovatele sociální
služby Auticentrum, o.p.s., Plzeňská 2219/44, České Budějovice IČ:02426374 v rozsahu
350,-Kč měsíčně za jednoho klienta s trvalým pobytem v obci Zlatá Koruna a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
9. Žádost o finanční prostředky pro rok 2021 – Jihočeské centrum
Usnesení č.42/2021-9
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Rada obce schvaluje poskytnutí finanční podpory v roce 2021 pro poskytovatele sociální
služby Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. pracoviště Český
Krumlov, Za Tiskárnou 588 Český Krumlov IČ:26594463 v jednorázové výši 1.000,-Kč.

10. Objednávka aukčního prodeje nepotřebného obecního majetku vozidla VW
Transporter CK 78-75
Usnesení č.42/2021-10
Rada obce schvaluje aukční prodej nepotřebného obecního majetku vozidla VW
Transporter CK 78-75 VIN: WV2ZZZ7OZSX050941 s vyvolávací cenou 15.000,-Kč bez
DPH. Komisionář VeaCom s.r.o., IČO 27581063 se sídlem Plzeňská 155/113 Praha 5 –
Košíře. Odměna pro komisionáře 33% rozdílu mezi vyvolávací a dosaženou cenou.
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1.místostarosta
Radek Moučka
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starosta obce Zlatá Koruna
Milan Štindl
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