Výpis usnesení
z 13. schůze Rady obce Želechovice nad Dřevnicí,
konané dne 03.05.2019
Přítomno celkem 5 radních: Špendlík, Švrček, Paprčková, Svobodová, Pištěk
Usnesení 1./13RO/2019:
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí dle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 sb., o obcích
schvaluje následující program 13. schůze:
1. Schválení programu
2. Projednání závěru hodnotící komise na veřejnou zakázku – „Želechovice - oprava
chodníku v ulici Výpusta“
3. Projednání záměru výpůjčky pozemku
Výsledek hlasování: Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se: 0
Usnesení 1./13RO/2019 bylo přijato.
Usnesení 2./13RO/2019:
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí doporučuje zastupitelstvu obce výběr nejvhodnější
nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny zadané
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. na veřejnou zakázku
na stavební práce „Želechovice - oprava chodníku v ulici Výpusta“ pověřila starostu obce
podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem SVUNDZI CZ s.r.o.., Kolejní 1323/12, 702
00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 02186772 za nabídkovou cenu 488 081 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se: 0
Usnesení 2./13RO/2019 bylo přijato.
Usnesení 3./13RO/2019:
Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemku p.
č. 847/1, ostatní plocha, silnice, k. ú. Želechovice nad Dřevnicí, o výměře 2,5 m x 8 m, v místě
dle nákresu mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí, 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
IČ 75158094 a YTAK 05 s.r.o., Paseky 647, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 05537355.
Jedná se o povolení provozování letní zahrádky na vypůjčené části pozemku za těchto
podmínek: Výpůjčka bude sjednána na dobu určitou od 3. 5. 2019 do 30. 9. 2019. Provozní doba
restaurační zahrádky se stanoví od 11:00 hodin do 22:00 hodin, po ukončení provozní doby a v
noci musí být nábytek uklizen a zahrádka musí být řádně označena tak, aby byla viditelná z
důvodu prevence dopravní kolize. Výpůjčitel je povinen udržovat a řádně uklízet prostor
restaurační zahrádky i jejího bezprostředního okolí. Při prvním porušení těchto podmínek bude
vyzván k nápravě, při dalším porušení bude výpůjčka ihned ukončena.
Výsledek hlasování: Pro :

5

Proti : 0

Zdrželi se: 0

Usnesení 3./13RO/2019 bylo přijato.
V Želechovicích nad Dřevnicí dne 03.05.2019

……………………………………………..
Vlastislav Švrček, místostarosta

…………………………………………………
Bc. Michal Špendlík, starosta

