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Z      á  p  i   s

z     výběrového řízení na nájemce hospody konané dne 11. 5. 2016 v 19.00 hodin
na Obecním úřadu v Jezdovicích

Přítomni     členové zastupitelstva:
Luboš Hartl, Jindra Vondráková, Roman Hořínek, Monika Marešová, Miloslav Vondráček

Hosté:

1) Předmět výběrového řízení
Předmětem výběrového řízení je pronájem hospody v souladu a rozsahu s podmínkami 
výběrového řízení zveřejněnými dne 8.4.2016.

2) Výběrová komise
Výběrové řízení se zúčastnili všichni výše uvedení členové zastupitelstva obce.

3) Účastníci výběrového řízení
V souladu s podmínkami výběrového řízení předložili nabídky v zapečetěných obálkách 
následující účastníci výběrového řízení:
Helena Marešová, nar. 24.7.1985, bytem Šeříkova 995/12, 589 01  Třešť, IČ : 75465507

4) Předložené nabídky
Zastupitelstvu obce byly předloženy následující nabídky:
Helena Marešová, nar. 24.7.1985, bytem Šeříkova 995/12, 589 01  Třešť
nabídková cena nájemného : 1650,-- Kč měsíčně

Členové zastupitelstva provedli kontrolu formální a úplnosti předložené nabídky a 
konstatovali, že předložená nabídka splňuje po formální stránce podmínky výběrového řízení. 

5) Výsledek výběrového řízení
Na základě předložené nabídky byla při splnění požadovaných podmínek výběrového řízení 
vybrána nabídka p. Heleny Marešové, IČ : 75465507 s nabídkovou cenou na měsíční nájemné
ve výši 1650,-- Kč.
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Zastupitelstvo obce po projednání     s c h v a l u j e     výsledek výběrového řízení a 
schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu hospody v souladu s podmínkami výběrového řízení 
a smlouvy o pronájmu hospody s p. Helenou Marešovou, bytem Šeříkova 995/12, 589 01  
Třešť, IČ : 75465507.

Členové zastupitelstva prohlašují, že se zúčastnili výběrového řízení, které proběhlo v souladu
s platnými pravidly, byli řádně a úplně seznámeni s s předloženou nabídkou a svými podpisy 
potvrzují správnost a platnost provedeného výběrového řízení.

Zápis byl vyhotoven dne 11. 5. 2016

Zapisovatel        :
Jindra Vondráková …………………………………

Členové zastupitelstva:

Luboš Hartl
starosta obce …………………………………..

Roman Hořínek
místostarosta obce ……………………………….....

Jindra Vondráková
místostarostka obce ………………………………….

Miloslav Vondráček
člen zastupitelstva ………………………………….

Monika Marešová
členka zastupitelstva …………………………………….


