Usnesení z jednání Rady obce č.62 ve Zlaté Koruně dne 12.1. 2022
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.62/2022-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen. Nebyly vzneseny žádné námitky a
rada obce zápis schvaluje.
2. Cena obědů ze Zemědělského družstva Podkleťan k 1.1.2022
Usnesení č.62/2022-2
Rada obce vzhledem k nové ceně obědů od Zemědělského družstva Podkleťan, která je
platná od 1.1.2022 rozhodla o navýšení dotace obce pro důchodce s trvalým pobytem
v obci Zlatá Koruna na částku 15,- Kč za jeden oběd z celkové ceny oběda 95,-Kč. Bez
dotace obce je cena pro ostatní odběratele za jeden oběd 100,-Kč.
3. Žádost o poskytnutí finanční podpory – Auticentrum, o.p.s.
Usnesení č.62/2022-3
Rada obce schvaluje poskytnutí finanční podpory v roce 2022 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.
4. Žádost o poskytnutí finanční podpory – SANCTA SPINEA CORONA –
SPOLEČNOST PŘÁTEL ZLATÉ KORUNY, z. s.
Usnesení č.62/2022-4
Rada obce schvaluje na základě žádosti a doporučení kulturní a sociální komise obce
poskytnutí finanční podpory v roce 2022 ve výši 20.000, - Kč pro SANCTA SPINEA CORONA
– SPOLEČNOST PŘÁTEL ZLATÉ KORUNY, z. s. a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
o poskytnutí dotace.

5. Rozhodnutí o vyhlášení konkursního řízení na ředitele(ku) ZŠ a MŠ
Antonína Borového Zlatá Koruna
Usnesení č.62/2022-5
Rada obce rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
Základní škola a Mateřská škola Antonína Borového Zlatá Koruna
Náležitosti vyhlášení konkursu podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění pozdějších předpisů jsou stanoveny
v příloze, která je nedílnou součástí usnesení. (Příloha č.1 - Vyhlášení konkursního řízení)

6. Zapojení právnické osoby a fyzické osoby oprávněn k podnikání do
systému obce pro nakládání s odpadem podobným komunálnímu
Usnesení č.62/2022-6
Rada obce schvaluje podmínky pro zapojení právnické osoby a fyzické osoby oprávněné
k podnikání do systému obce pro nakládání s odpadem podobným komunálnímu vč.
předmětné smlouvy a pověřuje starostu obce k jejich uzavírání.

7. Rozpočtová změna č.1/2022
Usnesení č.62/2022-7
Rada obce schvaluje provedení rozpočtové změny č.1/2022 (Příloha č.1)
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