Z jednání Rady obce č.25 ve Zlaté Koruně dne 19. 02. 2020
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.25/2020-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen. Nebyly vzneseny žádné námitky a
rada obce zápis schvaluje.

2. Uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti Rájov č.p.59 „restaurace NA
KOVÁRNĚ“
Usnesení č.25/2020-2
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu obecního objektu Rájov č.p.59 „restaurace
NA KOVÁRNĚ“ na základě uveřejněného záměru obce RO č.22/2019-3 ze dne 18.12.2019
a podané žádosti s Václavem Vysokomýtským, Plešovice č.p.36 s ročním nájmem ve výši
144.000, -Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o nájmu.

3. Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku KN č.275 v k.ú. Zlatá Koruna
Usnesení č.25/2020-3
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku KN č.275 v k.ú. Zlatá
Koruna o výměře cca. 1000 m2 pro chov ryb na základě uveřejněného záměru RO
č.24/2020-2 ze dne 15.1.2020 s Petrem Pechmanem, Havlíčkova 63 Nové Dvory 285 31
od 1.3.2020 do 28.2.2021 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné se sjednává v podobě
údržby pronajaté části pozemky, která bude prováděná nájemcem na jeho náklady. Rada
obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o nájmu.

4. Zápis hlavní inventarizační komise k 31.12.2019
Usnesení č.25/2020-4
Rada obce schvaluje zápis hlavní inventarizační komise k zajištění inventarizace
k 31.12.2019.

5. Rozpočtová změna č.1/2020
Usnesení č.25/2020-5
Rada obce schvaluje provedení rozpočtové změny č.1/2020 (Příloha č.1)

6. Zadání zakázky malého rozsahu „Nový zvon vč. el. pohonu pro Kovárnu
v Rájově“
Usnesení č.25/2020-6
Rada obce zadává zakázku malého rozsahu „Nový zvon vč. el. pohonu pro Kovárnu
v Rájově“. Výroba a montáž nového zvonu Zvonařství Votruba Michal, Myslkovice 126, IČO
87908522 s cenou vč. DPH 51.002,-Kč a elektrický pohon zvonu Miroslav Voráček,
Myslkovice 114, IČO 65023153 s cenou 47.069, -Kč vč. DPH.
7. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Usnesení č.25/2020-7
Rada obce souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne
10.3.2020.
8. Žádost do dotačního programu JČ kraje „Doplnění ochranných
prostředků a elektrocentrály pro JSDHO Zlatá Koruna“
Usnesení č.25/2020-8
Rada obce souhlasí s podáním žádosti v rámci dotačního programu Jihočeského kraje na
projekt „Doplnění ochranných prostředků a elektrocentrály pro JSDHO Zlatá Koruna“ a se
zajištěním vlastního podílu na realizaci projektu.
9. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Zlatá
Usnesení č.25/2020-9
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Rada obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlatá Koruna
k 31.12.2019.
10. Program a řízení ZO č.7
Usnesení č.25/2020-10
Rada obce schvaluje program a řízení veřejného zasedání zastupitelstva obce Zlatá
Koruna č.7

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

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