Usnesení z jednání Rady obce č.59 ve Zlaté Koruně dne 10.11. 2021
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Rada obce se seznámila se zápisem z minulého jednání.
Usnesení č.59/2021-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen. Nebyly vzneseny žádné námitky a
rada obce zápis schvaluje.
2. Doplnění žádosti o zápis ZŠ do školského rejstříku
Rada obce projednala doplnění žádosti o zápis ZŠ do školského rejstříku
Usnesení č.59/2021-2
Rada obce schvaluje podání žádosti o zápis základní školy s nejvyšším povoleným počtem
55 žáků, místem poskytovaného vzdělávání na adrese č.p. 41, 382 02 Zlatá Koruna a
oborem vzdělání 79-01-C/01 Základní škola s nejvyšším povoleným počtem 55 žáků, jejíž
činnost bude vykonávat právnická osoba s názvem Mateřská škola Zlatá Koruna se sídlem
č.p. 41, 382 02 Zlatá Koruna, do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9.
2022, a současně o zápis změny názvu právnické osoby s názvem Mateřská škola Zlatá
Koruna se sídlem č.p. 41, 382 02 Zlatá Koruna na název Základní škola a Mateřská škola
Antonína Borového Zlatá Koruna v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9.
2022.
3. Návrh nových obecně závazných vyhlášek - ODPADY
Rada obce projednala návrh na nové OZV obce týkající se odpadového hospodářství od
1.1.2022.
Usnesení č.59/2021-3
Rada obce předkládá návrh na schválení OZV č.4/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství a OZV č.5/2021o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství zastupitelstvem obce Zlatá Koruna.
4. Návrh vodného a stočného pro rok 2022
Rada obce projednala návrh na cenu vodného a stočného pro rok 2022.
Usnesení č.59/2021-4
Rada obce předkládá návrh na schválení ceny vodného a stočného pro rok 2022
zastupitelstvem obce Zlatá Koruna.
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2022
Rada obce projednala návrh rozpočtu obce na rok 2022.
Usnesení č.59/2021-5
Rada obce předkládá návrh na schválení rozpočtu obce na rok 2022 zastupitelstvem obce
Zlatá Koruna.
6. Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ze dne 1.9.2021 VO Plešovice – V Zátiší
Rada obce projednala návrh na uzavření dodatku č.1 SOD ze dne 1.9.2021 Veřejné
osvětlení Plešovice – V Zátiší.
Usnesení č.59/2021-6
Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č.1 SOD ze dne 1.9.2021 Veřejné osvětlení
Plešovice – V Zátiší se zhotovitelem Pavel Doušek IČ 60638427. změna dokončení díla do
30.6.2022. Ostatní bez změny a pověřuje starostu obce k podpisu.
7. Odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace v rámci POV JČ kraje v roce
2021.
Rada obce projednala návrh na odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace v rámci
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Jedná se o dotaci zálohovou platbou ve výši
280.000 Kč na Obnovu střešní krytiny na obecní bytovce, Zlatá Koruna č.p.46.
Usnesení č.59/2021-7
Rada obce schvaluje odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje č.SDO/OREG/350/21 uzavřenou s Jihočeským krajem dne
29.6.2021. Důvodem je nesouhlasné stanovisko památkové péče a zvýšené předpokládané
náklady na realizaci způsobené současnou situací ve stavebnictví.
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8. Smlouva o zřízení věcného břemene „Plešovice chaty – NN“
Rada obce projednala návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecním
pozemku KN č.504/3 v k.ú.Plešovice pro realizovanou stavbu „Plešovice chaty – NN“,
kterou realizovala EG.D,a.s. IČO: 28085400.
Usnesení č.59/2021-8
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy č.CB-014330059444/001-DVK o zřízení věcného
břemene na obecním pozemku KN č.504/3 v k.ú.Plešovice pro realizovanou stavbu
„Plešovice chaty – NN“, kterou realizovala EG.D,a.s. IČO: 28085400 s jednorázovou
náhradou 5.000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu k podpisu.

9. Zadání výběrového řízení - „Dům kultury a tělovýchovy č.p. 55,
Zlatá Koruna – stavební úpravy části 1. PP“
Rada obce projednala zadání výběrového řízení na „Dům kultury a tělovýchovy č.p. 55,
Zlatá Koruna – stavební úpravy části 1. PP“. Jedná se o akci na kterou obec podala
žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu.
Usnesení č.59/2021-8
Rada obce schvaluje organizaci výběrového řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek akce „Dům kultury a tělovýchovy č.p. 55,
Zlatá Koruna – stavební úpravy části 1. PP“

10. Rozpočtová změna č.9/2021
Rada obce projednala návrh provedení rozpočtové změny č.9/2021.
Usnesení č.59/2021-10
Rada obce schvaluje provedení rozpočtové změny č.9/2021 (Příloha č.1)

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

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