Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Slapy 8/2019 –
4.4.2019

Den a místo zasedání: 4.4.2019 v zasedací místnosti OU Slapy, Slapy č.p. 33
Zasedání zahájeno:
19,00
Přítomni :
Ing. Přibyl, Ing. Vacek, p. Vostoupalová. p. Novotná, p. Žďárská,
p. Kleiner, p. Sedláček, p. Říha, p. Křížovská
Omluveni :
-----

Program : 1) Zahájení
2) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů
3) Schválení nového nájemce obecní restaurace čp.110
4) Závěr

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Ing. Přibyl. Přivítal přítomné a
konstatoval, že je přítomno 9 zastupitelů, zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné.

2) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům ZO.
Předsedající navrhl určit jako zapisovatelku p. Miroslavu Křížovskou. Jako ověřovatele zápisu
navrhl p. Zdeňku Novotnou a p. Olgu Vostoupalovou.
Schváleno
Výsledek hlasování:

pro : 9

proti : 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 8/1/2019 bylo schváleno.

3) Schválení nového nájemce obecní restaurace čp.110
Dne 3.4.2019 byla pozvána na OU paní Michaela Kohoutková bytem Radimovice u Želče 79
aby představila komisi svůj záměr provozování obecní restaurace ve Slapech . Jejím hlavním
cílem by bylo zajišťovat obědy a rozšířit nabídku o doplňkový prodej rychlého občerstvení.
Otvírací dobu plánuje od 10,30 do 15,00 hod v týdnu, protože bere v úvahu ostatní
restaurační zařízení v obci. V pátek a v sobotu by bylo otevřeno po celý den, neděle zavřeno.
V případě zájmu hostů zajistí v určený den rodinné oslavy, smuteční hostiny a akce pořádané
obcí Slapy a místních spolků – schůze, vítání občánků, masopust, setkání rodáků a další.
Díky tomu, že provozovala 6 let restauraci v Táboře, má zkušenosti s vedením restaurace.
Výběrová komise po jednání dospěla k názoru, že je paní Michaela Kohoutková
vhodnou kandidátkou na pronájem obecní restaurace.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje paní Michaelu Kohoutkovou bytem Radimovice u Želče
novou nájemkyní obecní restaurace čp. 110 .
Výsledek hlasování:

pro : 9

Usnesení č. 8/2/2019 bylo schváleno.

4) Závěr

Starosta ukončil zasedání ve 19,45 hodin

proti : 0

zdržel se: 0

Zapisovatel :

Křížovská Miroslava

Ověřovatelé : Novotná Zdena

Vostoupalová Olga

Starosta : Ing. František Přibyl

Slapy, 5.4.2019

