MĚSTYS DRNHOLEC

ZÁPIS Z 38. SCHŮZE RADY MĚSTYSE DRNHOLEC
KONANÉ DNE 27.06.2016 V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE DRNHOLEC

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Bronislav Kocman, Bc. Pavla Seveldová
bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
Starosta zahájil jednání v 16:30 a přivítal všechny přítomné. Konstatoval přítomnost všech členů rady. Dále
konstatoval, že zápis z předchozího jednání rady byl ověřen, námitky k němu nebyly vzneseny a lze do něho
nahlédnout v kanceláři Úřadu městyse Drnholec.
Starosta předložil radě návrh programu jednání a vyzval přítomné členy rady k jeho doplnění. Návrh na
doplnění nebyl vznesen.
Usnesení č. 38/1:
Rada městyse schvaluje předložený návrh programu 38. schůze Rady městyse Drnholec:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu jednání
2. Pronájem nebytových prostor v objektu Staré radnice
3. Smlouva o dílo – výměna oken v bytovém domě Na Rozvalinách
Hlasování Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
usnesení přijato

Bod 2 – Pronájem nebytových prostor v objektu Staré radnice
Radě byl předložen materiál týkající se pronájmu nebytových prostor v objektu Staré radnice – nám.
Svobody č.pop. 1 na pozemku parc.č. 536 k.ú. Drnholec.
Záměr pronájmu byl schválen radou dne 30.05.2016 usnesením č. 36/2. Záměr byl zveřejněn na úřední desce
úřadu od 03.06.2016 do 22.06.2016. O pronájem projevil zájem jediný zájemce - Tomaštík Vlastimil,
IČ:03506754, Hrušovanská 557, Drnholec. V pronajatých prostorách má zájem provozovat kavárnu spolu
s vinotékou.
Rada po seznámení s materiálem a projednání věci přijala následující usnesení:
Usnesení č. 38/2:
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor s Tomaštíkem Vlastimilem,
IČ:03506754, Hrušovanská 557, Drnholec. Předmětem nájmu jsou prostory v objektu nám. Svobody
č.pop. 1 na pozemku parc.č. 536 k.ú. Drnholec – prostory v I.NP objektu o celkové výměře 91,3 m2
(prostorové určení dle přiloženého nákresu), a to včetně vnitřního vybavení. Prostory budou užívány
jako kavárna s vinotékou. Pro tento účel užívání nájemce zajistí na svůj náklady veškerá potřebná
povolení a souhlasy.
Nájemné je stanoveno ve výši 250 Kč/m2/rok. Nájem se sjednává na dobu neurčitou od 01.09.2016.
Služby poskytované v souvislosti s pronájmem (vodné, stočné, el.energie, vytápění) budou hrazeny
na základě vystavených faktur. Likvidaci odpadů si zajistí nájemce sám na svůj náklad.
Nájemce se zaváže k bezúplatnému poskytování služeb Turistického informačního centra.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato
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Bod 3 – Smlouva o dílo – výměna oken v bytovém domě Na Rozvalinách
Radě byl předložen návrh smlouvy o dílo se společností V-Group Jiří Vlček, IČ:723 98 515, se sídlem Zaječí,
Vinařská 78 na zhotovení a montáž oken na objektu bytového domu na ulici Na Rozvalinách č.pop. 306 za
nabídkovou cenu 111.210 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 38/3:
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností V-Group Jiří Vlček, IČ:723 98 515, se
sídlem Zaječí, Vinařská 78 na zhotovení a montáž oken na objektu bytového domu na ulici Na
Rozvalinách č.pop. 306 za nabídkovou cenu 111.210 Kč včetně DPH. Schválené znění smlouvy tvoří
přílohu k tomuto usnesení.
Hlasování

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

usnesení bylo přijato

Program schůze byl vyčerpán, další příspěvky nebyly.
Závěr:
Starosta ukončil schůzi v 17:00
Zápis vyhotoven dne: 30.06.2016
Zapisovatel: Viceníková Lenka
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