Zápis
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Radětice dne 4. 10. 2017 od 18 hodin.
Přítomní: Josef Bálek, Jitka Buraltová, Václav Sklenář, Milan Spilka, Josef Šírl, Marek Žifčik

Omluvena: Jitka Bálková
1) Zahájení, ověření zápisu z minulého jednání, určení ověřovatelů zápisu.
Jednání zahájila a řídila starostka Jitka Buraltová. Konstatovala, že zápis z minulého jednání byl
ověřen, ověřovateli zápisu z dnešního jednání jmenovala p. Milana Spilku a p. Václava Sklenáře.

2)
1)
2)
3)

Schválení programu jednání
Zahájení, ověření zápisu z minulehojednání, určeni ověřovatelů
Schválení programu jednání
Revokace usnesení č. 102f2017!ZO z 9. 8. 2017 — změna nájemce v hostinci v Raděticich

4) Různé, diskuze, interpelace

5) Závěr

Usnesení č. 103/2012120
Zastupitelstvo obce Radětice
s e h v aluj e
program dnešního zasedání
Hlasování:
pro:
6
Návrh byl schválen.

proti:

0

zdržel se:

0

3) Revokace usnesení č. IOZIZOITIZO z 9. 8. 2017 — změna ná'emce v hostinci v Raděticích

Po vyhlášení VŘ o pronájem hostince projevila zájem paní_ podala písemnou přihlášku
do v'běrověho řízení. Na posledním jednání byla vybrána jako nová nájemkyně hostince. Pani
úchec bohužel již potě žádným způsobem nekontaktovala, tudíž ani nedošlo k podpisu
smlouvy. Proto bylo vyhlášeno nové výběrové řízení.
Usnesení č. 104/201WZO
Zastupitelstvo obce Radětice
]. r e v o k u j e
svě usnesení č. 102f2017r'ZO ze dne 9. 8. 201 ?,

II. schvaluje
[) pronájem nebytových prostor (hostinec — výčep, salonek, kuchyně, WC muži, WC ženy, WC
personál, kotelna v přízemí, sklep na pivo, schodiště, venkovní pergola) vč. movitého vybavení

v budově č. p. 27 v obci Radětice budova 'e součástí ozemku . č. st. 8:0 v k. ú. Radětice, paní
Haně Bačovč, trvale bytem— na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení, za cenu 500 Kč
měsíčně za účelem provozování hostince, a to od 13. 10. 2017.
V nájemném nejsou zahrnuty poplatky za služby poskytované pronajímatelem, jako jsou poplatky
za tuhá paliva, elektřinu a za vyvážení jímky odpadních vod. Způsob platby těchto poplatků bude
stanoven v nájemní smlouvě.
2) a) odložení povinnosti platit nájem do 31. 12. 2017,
b) měsíční částku na částečnou úhradu nákladů na tuhá paliva ve výši 420 Kč, nebude-li ve

smlouvě stanoveno jinak_, s odkladem splatnosti do 31. 12. 201 ?,
3) uzavření smlouvy o pronájmu po předložení kopie živnostenského oprávnění.
Hlasování:
Návrh byl schválen.

pro:

6

proti: 0

zdržel se:

0

4. Různé, diskuze, interpelace

5. Závěr

0 v ě ř e v a t el ě

Milan Spilka v.r.

JitkaBu raltová v.r.
starostka

Zapsala: ]. Buraltová

Václav

Sklenář

v.r.

