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Věc: Žádost dle zákona č. 106/!999 Sb.. o s\"ol)(,dnCF:l přístupu k iMi'rmaciin - žádost o
poskytnuti dokume}i(:l od obt'e Radslavice
......

pane starosto.

kopie zápisu ze zasedání zastupitelstva obce. k()l]allC!)ů dne j. 10.20 l 7,

kogie listin (1ádôsr. účel nájyl,u, a
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Věc: Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vaši žádosti o poskytnuti informaci dle zákona č. 106/'1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím ze dne 17.10.2017 č.j. 1017/2017/RDS
poskytujeme požadované informace formou kopii dokumentů v příloze (zápis z 22.
zasedání ZO Radslavice ze dne 4.10.2017 a žádost o pronájem pohostinství).

josef Hrdlička
starosta obce
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Zápis

Lě 22. zasedání Zastupitelstva obce Radslavice pro volební období 2014-2018.
konaného dne 04.10.2017 v Domě hasičů
22. zasedání Zastupiielstva obce Radslavice pro volební období 2014-2018 bylo zahájeno
v l 8:05 hodin v Domě hasičů. Zasedání zahájil starosta obce pan Josef" Itrdlička, který po
přivítáni přitoniných oznámil, že je přítomno 14 Clcnů ZO, omluvena je Marcela Tichá a je
tedy možno sc usnášet ke všem bodům navrženého proqramu zasedání.
Dále vedením zasedání a předsedajícím starosta obce povčřil místostarostu obce Mgr. Lucii
Soldanovou.
Z(lpisowl/e/enl přL'(/se(l(ljl'c'l' určila paní lvu Nayr(itiloyoll.

Předsedaj ici přečetla náskdujici program:
l.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, procedurální záležitosti
Kontrola usneseni a zpráva o Činnosti RO a OÚ
j'Iajetkoprávní záležitosti
Diskuse
Usneseni, závěr

Bylo n(lvrŽeno ro5i'řit program tasedáni o (l(l/Šl' bod: RozpoČtové opatření Č. 10/2017
Jiné mivrhy ani doplňky k programu nebyly y7neseny, prograni Qase(/(inl" byl schválen
v n(js/e(/lljú'ínl mění ďenii /4 -ti hlasy pří"tomných zastupitelů:

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájen i, procedurálňi záležitosti
-'
'
Kontrola usneseni a zpráva o činnosti RO a OL:
Majetkoprávní záležitosti
Rozpočtové opatřeni č. 10/2017
Diskuse
Usneseni,r zaver
r

K bodu l)
Předsedající určila ovčřo vatete zápisu. a to Jiřího Vyňuchala st. a Ing. Ivanu Kotulkovou.
Předsedajl'cl's(/ě/i/(l, Že :(ipis pře(/c/loZl7lo 2(lse(/álll', tj, ze dne 13.09.201 7 byl řádně ověřen
a nebyly k llěmll vzneseny Žádné námitky.
K bodu 2)
Přcdsedajíci \r yzvala starostu obce, aby sctnámil přítomné 5 kontrolou usneseni a tprávou o
činnusti Rady obec a Obecního úřadu - víl příloha č. l.
Zpráva bv/a následně VZ(lt(l Zastupitelstveni obce na vě(/onll:
K bodu Č. 3) Majctkoprávni záležitosti
l) Ná,jem neniovité věci
Nájemní snlIoLl\"a na nemovité včel uvedeňé v návrhu na usnesení skonči ke dni 30.09.201 7.
Ve dnech od 16.8.2017 do 1.9.2017 by zveřejněn na úřední desce obce záměr obce o
nakládáni s níajetkem ve vlastnictví obce - záměr nájmu areálu Pohostinství Na Koupališti.
Spcirtovni 23
Rads|a\ ice. V dobč vvvčšcni nbec obdržela dvě nabídky, a to od pana
P""'
'i" nab'dk, v při]oLe.

7aslLlpite|stvo obce Radslavice si na svári 2 l. 7asedíní dne 13.09.20 l 7 vyhradilo rozhodn()ul
(' nájmu nctno¥il$ch věci - stavby občanského vybavení č.p. 23 3. přislušnC k obci Radslavice,
která je součásti [x)7enlkll p.č. 473.5 v k.ú. Radslavice u Přerova (P(')hoslil]stvi Na Koupališti,
Sportcn ní 233, Radslavice) a části p(jLernk ú ŕvořící vstup a pr()stl'anstvi vedle budovy p.č.
473."1 o yýměře 560 n12 a p.č. 473.'"16 () výniěře 140 m' oba \ k.ú. Radslavice li Přerova.
Na základě rozhodnuti Zastupitelstva obec Radslavice ze dne 13,09,20 17 bylo přesunuto
r()zhodo\'áni o uzavření nájemní smlouvy přesLlnlllo na ZO dnešního dne.
Vhledem k posunu rozhodováni o tuavřeni smlouvy a výběru nájemce a zjištěni miry
vybydlenosti prostor pohostinství dosavadním nájemcem se doba vzniku nájmu p()souvá a
není tedy dodržen termín uveden v záměru.
Starosta obce seznámil přítomné s nabídkou žadatele
viz příloha č. 2.
Návrh na Llsnesel1i byl předložen variantně.

Varianta l.
l. Zastupitclstvo obce Radslavicc schvaluje llzavřeni r)äicnlní smlouvy na nájem nemovitých
včel - stavby občanského vybaveni č.p. 233, přislušnC k obci Radslavice, i:terá je součásti
pôzemkll p.č. 473,'5 v lc.t'i. Radslavice u Přerova (Pohostinství Na Koupališti, Sportovní 233.
Radsl'!vice) a části poze111kl'l tvořící ýstup a prostranství vedle budovy p.č. 473/1 c) výměře

8o,/ 00,gi bez DPH,.'rok. Doba níjjtnu činí l O let. Nájem vznik," ode dne 01.1 1.20 17.
2. Zaslupi:dst\·'o obce Radslavice neschvaluje uzavření nájemní sm|(jLlvy na nájem
l]clnovilých věcí - stavby občanska1(.) vvbaveni č.p. 233. pŕislušné k obci Radslavice, která je
součásti roze|l]kl| p.č. j73/'5 v k.ú. Ŕadslavice u Přerova (Pohostiňstvi Na Koupališti,
S poŕtovni
Radsla!'°ice) a číisti pozemků tvořící }'stúp a prostranm·i vedle budo\·'y p.č.

bez DPHi'lľ)k. Doba nájmu Cini 10 Icl. Ňájein vzniká ode dne 01,1 1.2017."

"

"

\'cirrh um,'sĹ'/'?i re \'uri(//?/ľ' l nebyl /'"/'/'tľl /)()nlěrem hlasů PRO l PROTI h ZD/ÚEL. SE 7
Varianta [j.
l. Zastu[)ite]stvo obce Rádslm ice schvalu,je uzavřeni ná,jeinni smlouvy na ná,jein
nemovitých vČel - stavby nbčanského vybavení Č.p. 233, příslušné k obci Radslavice,
která je součásti pozcniku p.č, 473/5 y k.ú. Radslavice u Přerova (Pohostinství Na
Koupališti, Sportovní 233, Radslavice) 21 části pozeniků tvořící vstup a I)l"ostranství vedle

i,;im;,:,:í;íiE'i":i;'ii:i;:i:ígt,i,i:á,:

najeinné ve výsl 80.000,-KČ bez DPH/rok. Ďob:í ná,jinu činí 10 l:t. Ná,jem vzniká ()(lc dne

01.11.2017.
2. Zastupitelstvo obce Radslavice nesehvalu,je uzavřeni nájemní smlouvy na nájem
neinovih'ch věci - stavby občanského vybaveni č.p. 233, příslušné k obci R}l(lslavice,
která ,je součásti pozemku p.Č. 473/5 v k.ú. Radslavice u Přerova (P()ho.stinstvi Na
Koupališti, Sportovní 233, Radslavice) íl části pozeinků tvořící vstup a pľ"oxtrallstvi vedle
budovy p.č. 473/1 o výměře 560 m' a p.Č. 473/16 t) iýmčřc l-lO m'
!

m:.

,j;lk()žto n:ijcmccni z:i nájemné ve výši 8(L(l()(),-Kč bez DPH/rôk. Doba nájmu činí 10 let.
Ná,jem vzniká ode dne ()1.11.2017.
7O sc/ll:(i/ih) /l(ij!r/l re v(lri(ln/ě //. poměrem /l/(tsii PRO ll PRO TI l) ZDRŽEL SE 3.
K bodu J) Rozpočtové opatření Č. 10/2017
Na !jar;lgrat"l| 33 19 došk) na /.ák|adě upřesněni prací při opravě střechy kll|turního dol1)Ll
k přesunu L'ozpoaované částky 3 000 000 Kč z investic na neinvestice.
Lastupitcl Stanislav Lukáš požádal o přesnčjši vyšwěúení. To bylo poskytnuto íiCctni obce, pi.
Na\Tii[ilo\()Ll. Místostarosta obce osvčtlila plá11o\/al1é rozvrženi opra\ y střechy a stropu
ku|ltlrniho (joml!. kclv bude poptáno ,jako jedna akce a plnčni díla ro/.vržen() na dvě etapy /i|1111i - oprava střecl;y a ,jarní oprava stropu včetně osvčdcni. Posl11j a rozděleni je zpl'lsol'eno
zdúeniin \:ypracováni p|1'jeklLl clektro. Zastupitel St:lniskl\i Lukáš vy.iádŕi] !?Qchyb[losti o
\·'hodľ1os[i dčkni Iet(j akce z (!L'l\'odu vzl1ikLl vice prací.
Návrh usneseni:
Zastul)itelstvo obce Radslavice po projednání schvalu je rozpoČtové opatření č. 10/2017,
ktcrýni se llpl'a\'uje r()zpoČct obce na rok 2017 podle důvodové zprávy. Rozpočet
při,jmii, výdajů a n nancováni zůstává beze zti) ěny. Dochází k přesun u rozpočtovaných
prostředků l investic na neinvestice. Celkový objem rozpočtu obce na rok 2017 činí po
úpravách příjmy 19 195 073,41) KČ, financování 5 564 l-ll KČ a výdaje 24 759 214,40 Kč.
ZO schválilo tento nárrh /)onlčrenl hlasů PRO /3 PROTI O ZDRŽEL SE l.

K bo(lll,Č.,? Diskuse
Občan
dotaz, co má obecní úřad z nájmu pohostinství
Mistosi;t'o";t,íl -- roční ná.ien)né činí 80.000 Kči'bez DPH
Občan
dolil7.
obec plánuje oprmiu okružní cesty kolem ohcc (za
clálc Pod Skak)u)
Sta]1)sla obce sdělil. Ze plánu .jč orra\ia \ šech n)istl1icl) kon)unikaci, avšak s ()|1|edem na
tinance RéňĹ jasné. kdy sc Ll)t(") podiiři.

Daiši' pi'is|)č\'ky dc' diskuse nebyly vznesen;,. Vzhledem k U)lňL1. že byl program jednání ZO
vyčerpán. podčko\. ala. pře(|sedajici všem za účast a ve l 8:30 22 zasedání ZO Ilko[lČi|il.
Zapsala: Iv:i Navrátih)\·á

l

Ovčř()\·mte|é ,ápisu: Jiří Vyňuchal st.
Ing. Ivana Kotulková
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Přílohv k zápisu :
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/rrá\.'a q činnosii obce a OÚ
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R(:)zpočto"C opatřeni č. l 0201 7
Pozviinka na 22.msedáni ZO
Prczcnčni listiny
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Vážená obecní rado,

jmenujeme se:
'E'::§: $}

a

i

zajem o ,,Pronájem areálu Pohcstinství Na Koupališti, Sportovní 233, 751 11
Radslavice".

Zkušenosti a praxe v oboru:
ÝývyuCena v oboru kuchař - Číšník, V Pohostinství Na Koupališti pracuji již 8-mým
'okem. Vlästnhn Zivncstenský list v oberu H(jstinská činnost.
vyuCena v oboru procldvačka smíšeného zboží, mám dlouhodobé bohaté
lkušeno5ti práce s lidmi. Vlastním živncstenský list pořádáni výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a
obdobných akci.

.

Naše vize: UCeiem pr,)náimu by byio nadále pokračovat a roMjet hosnnskou činnost v areálu
pohostin5tvl.

Ve spolupráci s obci', jakozto majitelem objektu, bychom chtěly zkulturnit celé prostředi a oko|i
pohostir)stv| Zmíníme jen namátkou nutnost rekonstrukce sociálního zařízeni, výměnu podlahové
krytiny v prostoru hostince, v budoucnu i v7h|ed venkovní terasy, vyuZiti prostoru ,,ta hostincem",
třeba t vybli(|ovdn| pískoviště pro cléti apod. Možná by nebylo špatne 7aljvažovat o ířněné vlastniha
'jslupu do objeictu S tln) v<im jde ruku 'j ."uče pořádek a Cistota prostŕcdi. ve kterém by bylo příjemně
nám všem Uvitd[ne diskuzi na toto těma, däVChofn si ujasnili představy obou stran

Nabízí se řada možnosti, jäk rozšiřit nabídku sluZeb a sortimentu ptc naše ojČanyi hosty z okoii,
mpř. pořádaním víkendových akci s obCí.rstvenim, možný prodej zmrzliny atd. atd.
Samos:atncu otázkou je provoz při př;puném znovuotevřeni koupaliště.

Vzhlem k tomu, Ze jedna z nás v r:ašíobci užvic jak Ctvrtsrdeti' tydii a druhá velmi dobře zná místní
,,štamgasty", budeíne rády, kcly'Ž "KIŠ" žáóQ$zi budete 'Nnovat pcíornost.

D'kujem?.

'l Radslavic.cň cine: 30.8.2!117

