Usnesení z jednání Rady obce č.47 ve Zlaté Koruně dne 29.1.2009
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.47/2009-1
Zápis z minulého zasedání RO byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto
rada obce zápis schvaluje.
2. Rozpočtová změna a opatření č.6/2008
Usnesení č.47/2009-2
RO schvaluje provedení rozpočtové změny a opatření č.6/2008 a předkládá schválení
zastupitelstvu obce.(příloha č.1)
3. Pronájem garáže na parc.č.st.185 v k.ú.Z.Koruna
Usnesení č.47/2009-3
RO schvaluje nájemní smlouvu na pronájem garáže na parc.č.st.185 v k.ú.Zlatá
Koruna,dle schváleného a uveřejněného záměru s Petrem Kutlákem,Zlatá Koruna č.p.46
s nájemným 2.000,-Kč za rok na dobu neurčitou s 30 denní výpovědní lhůtou a pověřuje
starostu obce k podpisu.
4. Smlouva o smlouvě budoucí-věcné břemeno pro uložení telekomunikačního
kabelu k č.p.64 Zlatá Koruna
Usnesení č.47/2009-4
RO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,který
podala společnost Telefónica O2 Czech Republic,a.s. na uložení zemního telefonního
kabelu pro připojení č.p.64 Zlatá Koruna a pověřuje starostu k podpisu předmětné
smlouvy.Dotčené pozemky KN č.277/6 v k.ú.Zlatá Koruna a KN č.256 v k.ú.Zlatá
Koruna.Jednorázová náhrada 2.162,-Kč.

5. Revokace usnesení RO č.44/2008-3
Usnesení č.47/2009-5
RO ruší usnesení RO č.44/2008-3 ze dne 4.12.2008
Text usnesení :
RO schvaluje podnájem části parcely KN č.30/2 v k.ú.Zlatá Koruna o výměře
50m2,jakožto zázemí pro údržbu obecní garáže na st.parcele 185 v k.ú.Zlatá
Koruna.Jedná se o společný podnájem ,kde je podnájemcem Obec Zlatá Koruna,František
Jakubec a Jana Jakešová a nájemcem Lenka Bártová,která má tento pozemek pronajatý
od Pozemkového fondu ČR.Cena ročního podnájmu činí 2,-Kč.V případě souhlasu všech
shora uvedených podnájemců pověřuje rada obce k podpisu starostu obce.
Dále přijímá v této věci nové usnesení :
RO schvaluje podnájem části parcely KN č.30/2 v k.ú.Zlatá Koruna o výměře
50m2,jakožto zázemí pro údržbu obecní garáže na st.parcele 185 v k.ú.Zlatá
Koruna.Jedná se o společný podnájem ,kde je podnájemcem Obec Zlatá Koruna,František
Jakubec a Jana Jakešová a nájemcem Lenka Bártová,která má tento pozemek pronajatý
od Pozemkového fondu ČR.Cena ročního podnájmu činí 60,-Kč.V případě souhlasu všech
shora uvedených podnájemců pověřuje rada obce k podpisu starostu obce.
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místostarostka
Růžena Moučková

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