Usnesení z jednání Rady obce č.63 ve Zlaté Koruně dne 10.2. 2022
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.63/2022-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen. Nebyly vzneseny žádné námitky a
rada obce zápis schvaluje.

2. Vyjádření Obce Zlatá Koruna jako vlastníka pozemků k žádosti o společné
povolení stavby „Výhybny na komunikaci p.č. 948 a 949 k.ú. Rájov“.
Usnesení č.63/2022-2
Rada obce po zvážení všech objektivních skutečností nesouhlasí se stavbou „Výhybny na
komunikaci p.č. 948 a 949 k.ú. Rájov“, dle předložené projektové dokumentace z 11/2021,
ZOD.PROJEKTANT Ing. Michaela Muková.

3. Účetní závěrka Mateřské školy Zlatá Koruna 2021 a převod hospodářského
výsledku do rezervního fondu
Usnesení č.63/2022-3
Rada obce schvaluje účetní závěrku roku 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola
Zlatá Koruna. Současně schvaluje převod částky 24.312,05,-Kč do rezervního fondu.

4. Plná moc Profivoda s.r.o.
Usnesení č.63/2022-4
Rada obce schvaluje uzavření plné moci pro společnost Profivoda s.r.o. ve věci projednání
povolení průzkumného vrtu na pozemku KN č.48/20 v k.ú. Zlatá Koruna pro zdroj pitné
vody pro nemovitost Zlatá Koruna č.p. 153.

5. Schválení splátkového kalendáře na pohledávku – pronájem
restaurace Rájov č.p.59
Usnesení č.63/2022-5
Rada obce schvaluje uzavření splátkového kalendáře na pohledávku za pronájem
restaurace Rájov č.p.59 ve výši 39.560,-Kč. Výše pravidelné měsíční splátky 4.945,-Kč
s první splatností 15.2.2022 a poslední 15.9.2022.

6. Zadání zakázky malého rozsahu na kazetový a sádrokartonový podhled
v bývalé restauraci v DKS
Usnesení č.63/2022-6
Rada obce schvaluje zadání zakázky malého rozsahu na kazetový a sádrokartonový
podhled v bývalé restauraci v DKS Zlatá Koruna č.p.55 firmě M.M.K. PT s.r.o., IČO:
28096941, Nádražní 1188, 383 01 Prachatice s cenou, dle cenové nabídky 125 912,-Kč
bez DPH.

7. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě části pozemků KN č.922 a
950 v k.ú.Rájov.
Usnesení č.63/2022-7
Rada obce schvaluje uzavření a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, dle smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 26.4.2017
týkající se stavby „Domovní ČOV a kanalizační přípojky k.ú.Rájov dle kolaudačního
souhlasu č.j. MUCK 37891/2020/OŽPZ/Mn ze dne 30.7.2020. Stavebník Daniel Kahovac,
Za Plevnem 45,38101 Český Krumlov a Mgr. Iveta Kahovcová. Dolní Třebonín 204,382 01
Dolní Třebonín.
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8. Podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2022 „Rekonstrukce autobusových zastávek, návrh chodníků“ – Plešovice Zátiší
Usnesení č.63/2022-8
Rada obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Státní fondu
dopravní infrastruktury na realizace akce „Rekonstrukce autobusových zastávek, návrh
chodníků“ – Plešovice Zátiší. Celkové náklady akce 2.841.804,-Kč z toho předpokládané
uznatelné náklady 2.626.315,-Kč a požadovaný příspěvek 2.232.367.-Kč.
Jednání zahájeno: 17:00hod
Ukončeno: 19:20hod
Sepsal: Milan Štindl

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

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