Zápis z 44. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 1. 7. 2016
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, RNDr. Jakub Munzar
Nepřítomní členové rady: Mgr. Michal Dupák (omluven)
Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 1. 7. 2016 od 6:30 do 7:00
Místo konání zasedání: jednací místnost obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
1) Zahájení, přítomnost a usnášeníschopnost rady
Starosta obce Mgr. Drahovzal (dále jen „starosta“) zahájil zasedání rady obce (dále jen „rada“), dále konstatoval,
že dle prezenční listin*y (viz příloha č. 2 zápisu) je přítomno 4 členové rady z celkového počtu 5, rada obce je tak
usnášeníschopná. Starosta představil návrh programu zasedání rady. Jelikož nebylo jiných návrhů od členů rady,
dal starosta hlasovat o následujícím usnesení.
Usnesení č. RO/1/1/7/2016:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 1. 7. 2016 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Nájem obecní restaurace v Dělnickém domě
Jelikož stávajícímu nájemci obecní restaurace v Dělnickém domě spol. Pivovar Nymburk uplynul nájem k 30. 6.
2016, byl na úřední desce od 15. 6. 2016 vyvěšen záměr na nový nájem této restaurace od 1. 7. 2016 do 30. 6.
2018. V dané lhůtě do 30. 6. 2016 přišla jediná nabídka od spol. Pivovar Nymburk. Obálka s nabídkou byla
otevřena a přečtena místostarostou obce a je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. RO/2/1/7/2016:
Rada obce Velký Osek
I. souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy se společností Pivovar Nymburk, sídlem Nymburk, IČ: 475 36 373, na pronájem
restaurace a kuchyně v 1. nadzemním podlaží a sklepa v Dělnickém domě č. p. 359 v obci Velký Osek, to vše ve
vlastnictví obce Velký Osek, s následujícími podmínkami:
a) účel nájmu poskytování pohostinské činnosti a restauračních služeb;
b) doba nájmu od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018;
c) měsíční nájemné min. 12 tis. Kč;
d) nájemce bude hradit veškeré služby související s nájmem (vodné, stočné, elektřinu, topivo), revize a údržbu
veškerého inventáře, zařízení a příslušenství včetně jeho obnovy, bude-li spotřebován nebo neschopen dalšího
využívání;
e) nájemce bude udržovat čistotu a pořádek ve společných prostorách a sociálních zařízeních;
f) výpovědní doba 2 měsíce bez udání důvodu.
II. souhlasí
s pověřením pro starostu obce připravit a podepsat příslušnou smlouvu k provedení bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 4

Proti 0

Zdrželi se 0

3) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 7. 7. 2016
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal

Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., DDDDDDDDDDDD., dne DDDDDDDD

Člen rady obce: Jan Fagoš, v. r., DDDDDDDDDDDDDD, dne DDDDDDDDD

otisk razítka obce
Pozn.: Originál zápisu ze zasedání rady obce je uložen na obecním úřadě obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek.

Příloha č. 1 k usnesení č. RO/1/1/7/2016 - Schválený program Rady obce Velký Osek dne 1. 7. 2016
1) Zahájení zasedání rady
- přítomnost a usnášeníschopnost
2) Nájem obecní restaurace v Dělnickém domě
Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 1. 7. 2016 - Prezenční listina
Jméno a příjmení člena rady obce (řazeno abecedně):
Podpis:
Mgr. Pavel Drahovzal
Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
Mgr. Michal Dupák
------------- OMLUVEN ------------Jan Fagoš
Jan Fagoš, v. r.
RNDr. Jakub Munzar
RNDr. Jakub Munzar, v.r.
Ilona Tučímová
Ilona Tučímová v. r.
Příloha č. 3 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 1. 7. 2016 – nabídka na nájem obecní restaurace
v Dělnickém domě od spol. Pivovar Nymburk

