ZÁPIS č. 46
Usnesení z jednání Rady obce č.46 ve Zlaté Koruně dne 31.3. 2021
1. Kontrola zápisu z minulého jednání RO
Usnesení č.46/2021-1
Zápis z minulého zasedání rady obce byl řádně ověřen. Nebyly vzneseny žádné námitky a
rada obce zápis schvaluje.
2. Nájemní smlouva na část pozemkové parcely KN č.275 v k.ú. Z.Koruna
Usnesení č.46/2021-2
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemkové parcely KN č.275 v k.ú.
Zlatá Koruna o výměře cca. 1000 m2 s panem Petrem Pechmanem, Zlatá Koruna č.p.153
na domu neurčitou s možností tří měsíční výpovědní lhůty bez udání důvodu obou stran.
Nájemné se sjednává v podobě údržby pronajaté části pozemky, která bude prováděná
nájemcem na jeho vlastní náklady a pověřuje starostu obce k podpisu.
3. Záměr pronájmu části pozemkové parcely KN č.951 v k.ú. Rájov
Usnesení č.46/2021-3
Rada obce schvaluje záměru pronájmu části pozemkové parcely KN č.951 v k.ú. Rájov o
výměře 195 m2.
4. Žádost o proplacení opravy obecního konvektomatu v restauraci Na
Kovárně, Rájov č.p.59.
Usnesení č.46/2021-4
Rada obce schvaluje proplacení opravy obecního majetku – konvektomatu Unox ve výši
50% výdaje za opravu, kterou zajistil nájemce restaurace Na Kovárně, Rájov č.p.59.
5. Nájemní smlouva nebytové prostory za účelem provozování poštovních
služeb – Pošta Partner
Usnesení č.46/2021-5
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory za účelem
provozování poštovních služeb ve Zlatá Koruně v č.p.5 společnosti KPT Rail,
s.r.o.,Táborská 37, Červené Záhoří, 391 37 Chotoviny, IČ:07876513 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou a ročním nájemným ve výši 13.200 bez DPH a pověřuje
starostu k podpisu.
6. Podnět na KÚ Jihočeského kraje k odstranění neoprávněného reklamního
zařízení v Rájově
Usnesení č.46/2021-6
Rada obce schvaluje zaslání podnětu na Krajský úřad Jihočeského kraje na nařízení
odstranění reklamního zařízení v Rájově umístěného na obecních pozemcích KN č. 929 a
KN č.14/27 v k.ú. Rájov.
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