Usnesení z jednání Rady obce č.80 ve Zlaté Koruně dne 31.5.2010

1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.80/2010-1
Zápis z minulého zasedání RO byl řádně ověřen.Nebyli vzneseny žádné námitky a proto
rada obce zápis schvaluje.
2. Pronájem objektu č.p.40 Fara Zlatá Koruna
Usnesení č.80/2010-2
Rada obce schvaluje pronájem objektu bývalé fary Zlatá Koruna č.p.40,dle zveřejněného
záměru, manželům Špinarovým,Zlatá Koruna č.p.57 s cenou ročního nájmu 20.000,-Kč a
podmínky pronájmu obsažené v nájemní smlouvě a pověřuje starostu k podpisu.
3. Pronájem parkoviště KN č.19/18 v k.ú.Zlatá Koruna
Usnesení č.80/2010-3
Rada obce schvaluje pronájem parkoviště KN č.19/18 v k.ú.Zlatá Koruna,dle
zveřejněného záměru společnosti KAPOS CZ s.r.o.,Hornická 1,Rudolfov IČO 28061012
s cenou tříměsíčního nájmu 30.000,-Kč a podmínky obsažené v nájemní smlouvě a
pověřuje starostu k podpisu.
4. Pronájem části parcely KN č.277/1 a stavby na pozemku parc.č.56
v k.ú Zlatá Koruna.
Usnesení č.80/2010-4
Rada obce schvaluje uzavření nájemního vztahu na část parcely KN č.277/1 a stavbu na
pozemku parc.č.56 v k.ú Zlatá Koruna,dle zveřejněného záměru s firmou STAVEBNA –
Václav Nejedlý,Domoradice,Český Krumlov s cenou ročního nájmu na každý předmět
nájmu 5.000,-Kč a podmínky obsažené v nájemních smlouvách a pověřuje starostu
k podpisu.
5. Vyhodnocení nabídek na stavbu „Stavební úprava objektu obecního úřadu –
vestavba mateřské školy“
Usnesení č.80/2010-5
Rada obce schvaluje zprávou o posouzení a hodnocení nabídek podaných ke stavbě
„Stavební úprava objektu obecního úřadu – vestavba mateřské školy“ze dne 31.5.2010 a
pověřuje starostu uzavřít smlouvu o dílo s vítězným uchazečem Pozemní stavitelství ČK
s.r.o. , Tovární 118,Český Krumlov IČO : 25198017.
6. Uzavření smlouvy na odběr elektrické energie v roce 2011
Usnesení č.80/2010-6
Rada obce souhlasí s uzavřením smluv k produktu společnosti E-on Česká republika s.r.o.
na odběrná místa MS 3500416672,MS 3500027761,MS 3500044440,MS 3500027796,MS
35000027824, MS 3500027877,MS 3500040184,MS 3500018660,MS 3500000577,MS
3500060089,MS 3500027749,MS 3500027756 pro odběr el.energie pro rok 2011 a
pověřuje starostu k podpisu.
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