Usnesení z jednání Rady obce č.67 ve Zlaté Koruně dne 18.5. 2022

1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.67/2022-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen. Nebyly vzneseny žádné námitky a
rada obce zápis schvaluje.
2. Informace k postupu příprav zahájení činnosti Základní školy
Usnesení č.67/2022-2
Rada obce vzala na vědomí informace týkající se příprav zahájení činnosti Základní školy
k 1.9.2022
3. Aktualizace ceníku pro placenou odstavnou plochu Zlatá Koruna
Usnesení č.67/2022-3
Rada obce projednala a schválila aktualizaci ceníku pro placenou odstavnou plochu Zlatá
Koruna:
Osobní auto započatá hodina 20,-Kč, 1 den 100,-Kč
autobus započatá hodina 50,-Kč, 1 den 150,-Kč
vlek započatá hodina 30,-Kč, 1 den 100,-Kč
karavan započatá hodina 30,-Kč, 1 den 100,-Kč
obytný vůz započatá hodina 50,-Kč, 1 den 150,-Kč
motocykl započatá hodina 20,-Kč, 1 den 50,-Kč
Jednotná cena pro všechny kategorie za druhý a každý další den 150,-Kč
4. Zadání zakázky – provozní nábytek do předsálí DKS
Usnesení č.67/2022-4
Rada obce schvaluje na základě nejvýhodnější nabídky zadání zakázky nábytek do předsálí
Domu kultury a sportu Zlatá Koruna pro Truhlářství Antonín Haniš, IČO:75352095 se
sídlem Plešovice č.p.2 s cenou 122.076, -Kč bez DPH.
5. Dodatek č.2 Smlouvy o dílo ze dne 1.9.2021 VO Plešovice – V Zátiší
Usnesení č.67/2022-5
Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č.2 SOD ze dne 1.9.2021 Veřejné osvětlení
Plešovice – V Zátiší se zhotovitelem Pavel Doušek IČ 60638427. Změna dokončení díla do
31.10.2022. Ostatní bez změny a pověřuje starostu obce k podpisu.

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Doplnění
sítí II. etapa, vodovod, kanalizace, přípojky, VO – Zlatá Koruna, horní část
Usnesení č.67/2022-6
Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, týkající se pozemkových parcel KN č.261/4 a č.263/2 v k.ú. Zlatá Koruna a
připravované stavby „Doplnění sítí II. etapa, vodovod, kanalizace, přípojky, VO – Zlatá
Koruna“, horní část s Jihočeským krajem prostřednictvím Správy a údržby Jihočeského
kraje jako budoucím povinným č. BVB/19/22/CK/PK a pověřuje starostu obce k podpisu.
Právo služebnosti bude zřízeno Obci Zlatá Koruna bezúplatně.

7. Rozpočtová změna č.4/2022
Usnesení č.67/2022-7
Rada obce schvaluje provedení rozpočtové změny č.4/2022 (Příloha č.1)
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