U SN E SE N Í
z 36. jednání rady obce Chotěbuz
ze dne 15. 2. 2021
_________________________________________________________________________________
RO č. 1/36/2021

Rada obce schvaluje pronájem tělocvičny v SKS Chotěbuz ve dnech: ve dnech 2.3.,
9.3., 16.3., 23.3., 30.3., 6.4., 13.4., 20.4., 27.4., 4.5., 11.5., 18.5., 25.5., 1.6., 8.6.,
15.6., 22.6., 29.6., 7.9., 14.9., 21.9., 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 16.11.,
23.11., 30.11., 7.12., 14.12., 21.12. 2021 tj. 33 dnů v kalendářním roce, vždy od 8:00
do 11:00 hod. pro výcvik taktické přípravy, profesní sebeobrany a fyzické přípravy
celníků, nájemci ČR- Generální ředitelství cel Praha 4, za cenu dle schváleného
ceníku pronájmu SKS Chotěbuz a pověřuje starostu k podpisu nájemní smlouvy.

RO č. 2/36/2021

Rada obce bere na vědomí Výpověď z nájemní smlouvy uzavřené s paní J. B., bytem
Chotěbuz, k části pozemku parc. č. 11 k. ú. Chotěbuz označené č. 5, pro parkování
vozidla nebo umístění mobilní plechové garáže, a schvaluje ukončení nájmu ke dni
15. 2. 2021 formou uzavření Dohody o ukončení nájmu.

RO č. 3/36/2021

Rada obce schvaluje Domovní řád pro bytový dům Náves 269, 270 Chotěbuz, který
nahrazuje Domovní řád ze dne 7. 3 2003.

RO č. 4/36/2021

Rada obce schvaluje uzavření MŠ Chotěbuz v době jarních prázdnin v termínu 22. 2.
2021 – 26. 2. 2021.

RO č. 5/36/2021

Rada obce schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 11 k. ú. Chotěbuz
označené č. 5, o rozměru 3,51 x 5,7 m (celkem 20 m2). Plocha č. 5 navazuje svou delší
stranou na řadu mobilních plechových garáží a je umístěná severně od poslední stojící
garáže.
Účelem pronájmu je poskytnutí místa pro parkování osobního automobilu nebo
umístění mobilní plechové garáže (veškeré povolení na umístění dočasné garáže je
povinen si vyřídit nájemce na stavebním úřadě Mě. Ú. Český Těšín na své náklady).

-

-

Podmínky:
doba nájmu na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou
minimální nabídková cena 2 000,- Kč/rok za místo (20 m2)
zákaz podnájmu
při ukončení nájmu je nájemce povinen odstranit případnou mobilní garáž a uvést pozemek do
původního stavu
cenová nabídka musí obsahovat identifikační údaje nájemce: jméno, příjmení, adresa, datum narození a
nabízenou cenu za rok v Kč (minimálně 2 000,- Kč/rok/místo).
nabídky nutno doručit v uzavřené obálce označené jménem a příjmením žadatele a nápisem „Neotvírat
- nájem parkovací místo" na adresu Obecní úřad Chotěbuz, Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz,
osobně nebo poštou do 8. 3. 2021 do 16:00 hod
v případě více nabídek zvítězí nabídka s vyšší cenou, v případě shodné ceny, bude rozhodnuto losem.
Rada si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. Vyhlášením tohoto záměru
nevzniká předsmluvní závazek na uzavření smlouvy a nebudou hrazeny náklady
spojené se zpracováním a podáním nabídky.

„otisk úředního razítka“

v. r.
----------------------------Ing. David Harok
starosta obce Chotěbuz



v. r.
----------------------------Ing. Stanislav Klimek
místostarosta obce Chotěbuz

Usnesení bylo upraveno v souladu se zákonem č. 110/2019Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

