Usnesení z jednání Rady obce č.44 ve Zlaté Koruně dne 24.2. 2021
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.44/2021-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen. Nebyly vzneseny žádné námitky a
rada obce zápis schvaluje.
2. Nájemní smlouva – zkušebna v DKS“
Usnesení č.44/2021-2
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části nebytového prostoru
v suterénu Domu kultury a sportu Zlatá Koruna č.p.55, 1.PP označenou jako šatna herců
č.038 o výměře 14,25m2 jako zkušebnu s MgA Ladislavem Koubou na dobu neurčitou s tří
měsíční výpovědní lhůtou a ročním nájemným 1200,-Kč a pověřuje starostu obce
k podpisu.
3. Záměr pronájmu části parcely KN č.275 v k.ú. Zlatá Koruna
Usnesení č.44/2021-3
Rada obce schvaluje záměr pronájmu části parcely KN č.275 v k.ú. Zlatá Koruna o výměře
cca. 1000m2.
4. Plán rozvoje sportu v obci Zlatá Koruna 2021-2026
Rada obce projednala návrh plánu rozvoje sportu v obci Zlatá Koruna 2021-2026
Usnesení č.44/2021-4
Rada obce předkládá ke schválení zastupitelstvem obce Zlatá Koruna Plán rozvoje sportu
v obci Zlatá Koruna 2021-2026.
5. Návrh ke schválení OZV č.1/2021 kterou se vydává požární řád obce
a OZV č.2/2021 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích v obci a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Usnesení č.44/2021-5
Rada obce předkládá ke schválení zastupitelstvem obce OZV č.1/2021, kterou se vydává
požární řád obce a OZV č.2/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích v obci a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
6. Smlouva pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování
Usnesení č.44/2021-6
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho
provozování s Zásilkovna s.r.o. se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9,
IČO:28408306. Provozovatel Z-BOXU je oprávněn užívat plochu 0,68x1,02 m2 bezúplatně
na dobou neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a pověřuje starostu k podpisu.
7. Rozpočtová změna č.2/2021
Usnesení č.44/2021-7
Rada obce schvaluje provedení rozpočtové změny č.2/2021 (Příloha č.1)
8. Účetní závěrka Mateřské školy Zlatá Koruna 2020 a převod hospodářského
výsledku do rezervního fondu
Usnesení č.44/2021-8
Rada obce schvaluje účetní závěrku roku 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlatá Koruna. Současně schvaluje převod částky 47.424,45 do rezervního fondu.
9. Zápis hlavní inventarizační komise k 31.12.2020
Usnesení č.44/2021-9
Rada obce schvaluje zápis hlavní inventarizační komise k zajištění inventarizace
k 31.12.2021.
10. Smlouva o právu provést stavbu SÚS JČ kraje
Usnesení č.44/2021-10

1

Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu se Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje č.OST/04/21/CK/GO „Plešovice – V Zátiší, rekonstrukce autobusových
zastávek“ a pověřuje starostu obce k podpisu.
11. Program a řízení ZO č. 12
Usnesení č.44/2021-11
Rada obce schvaluje program a řízení následující veřejného zasedání zastupitelstva obce
Zlatá Koruna.
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1.místostarosta
Radek Moučka
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