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Zápis č. 28/2016
ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad

na volební období 2014-2018,
které se konalo dne 11.5.2016 v 10:00 hodin

na MěÚ v Lázních Bělohradě

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přítomni: Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Jan Flégl

Omluveni: Ing. Radim Kalfus

Neomluveni: -

Hosté: Mgr. Jitka Košťálová

Program: Schválení programu zasedání1.
Body zasedání2.

1. Schválení programu zasedání

Usnesení č. 28/1/2016/RM

R M  s c h v a l u j e
program zasedání.

Hlasování: 4 Přítomno  | 4 Souhlasí  |

2. Body zasedání

Užití městského znaku pro referenční účely společností T-Mobile Czech Republic a.s.
Usnesení č. 28/2/2016/RM

R M  s c h v a l u j e
souhlas s užitím znaku města pro referenční účely společností T-Mobile Czech Republic a.s.

Hlasování: 4 Přítomno  | 4 Souhlasí  |

Smlouva o dílo - "Sportoviště Lázně Bělohrad - II. etapa"
Usnesení č. 28/3/2016/RM

I .  R M  s c h v a l u j e
a) na základě doporučení hodnotící komise výsledek výběrového řízení na akci "Sportoviště Lázně Bělohrad - II.

etapa" a vítěznou firmu NISAINVEST, spol. s r.o., Koněvova 1965/208, 130 00 Praha 3, IČ: 48290262, která
podala nejvhodnější nabídku.

b) uzavření smlouvy o dílo mezi firmou NISAINVEST, spol. s r.o. a městem Lázně Bělohrad na akci "Sportoviště
Lázně Bělohrad - II. etapa" po uplynutí lhůt pro podání námitek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách.

Hlasování: 4 Přítomno  | 4 Souhlasí  |
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Přidělení bytu v obecním zájmu
Usnesení č. 28/4/2016/RM

I .  R M  s c h v a l u j e
a) přidělení bytu č. 1, Hřídelec čp. 18, Lázně Bělohrad v obecním zájmu dle čl. 4, odst 1 b) "Pravidel města Lázně

Bělohrad pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům" panu skrytý osobní údaj.
b) pronájem bytu na dobu určitou vázaný na trvání pracovního poměru u Města Lázně Bělohrad.
c) vložení  následující  podmínky do nájemní  smlouvy:  "Nájemce prohlašuje  a  potvrzuje,  že  mu je  známo,  že

předmětný byt  má být  přednostně použit  jako ubytování  pro nájemce souvisejícího prostoru sloužícího k
podnikání (nebytové prostory v čp. 18 v Hřídelci - pohostinství). Nájemci je tedy známo, že je v zájmu města a
tedy ve veřejném zájmu, aby byl předmětný byt k tomuto účelu užíván. Pokud tedy bude zajištěn nájemce
souvisejícího prostoru sloužícího k podnikání, má pronajímatel právo tento nájem bytu ukončit výpovědí. Pro
vyloučení pochybností  se stanoví,  že smluvní strany tento důvod považují  za obdobně závažný důvod pro
vypovězení nájmu ve smyslu ust. § 2288 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku".

d) nájemné stanovit ve výši 1,4 násobku nájemného stanoveného RM č. 41/2009 dne 7. 8. 2009.

Hlasování: 4 Přítomno  | 4 Souhlasí  |

Zasedání RM bylo skončeno v 11:00 hodin.

Zapsal: Monika Ulverová 
Datum: 11.5.2016

 ..................................
Jan Pavlásek
místostarosta

..................................
Ing. Pavel Šubr

starosta
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