Obec Tavíkovice

Zápis z jq. veřejného zäsedáni ZO ze dne 29.10.2020

ZÁPIS
z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) Tavíkovice konaného dne 29.10.2020
od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Tavikovicich.
pan starosta Vladimir Tesař (dále jen předsedající) jako svolavatel tcihoto zasedáni phvĹtal přítomné zastupRele a pňtomné
občany v 18:00 hod. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o místě, době a navrženém programu zasedání
zastupitelstva oRe byly zveřejněny na úřední desce Obecního úřadu Tavikowce a na eiektronické desce obce Tavikov|ce.
Pan starosta následně přečett jména přítomných zastupŕtelä dle prezenční Iistmy.
přĹtomm dle prézénČni hstmy: VMmir Tesař, Dagmar peštková, josef Kopeček, jíši Burda, Veronika Ambrozková,
Hana Krejčová, ľqjcha; Klíčník
Hosté: --QmlwenI: --Nepřítomni: ---

zahájení — VQlba ověřQvätelů zápisu.
Předsedající konstatoval, Že je pťitomno 7 za5tuplte|ô z celkového poČtu 7, äkže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Volba ověřovatelů zápisů
Ověřovatelé zápisu byli nävrŽéni Michal Kličnik a josef Kopeček

·

USneSeni č. l
ZO schválilo ověřowte/e zápisu Michal K/ičnik a josef Kopeček
Pňbmno členů ZO.' 7
Pňpcm//7ky- --H/asovam.

PRO: 7

PROň: ---

ZDRŽEL SE:

Usnesenič. 1 bylo schváleno.

Program z@sedání:
l.

Rozpočtové opatření č. 7/2020

2.

prodej bytu v obecním bytovém domě č. p. 152 v k.ú. Tavíkovice

3.

Vyřazeni knih v obecní knihovně

4.

Směrnice pro zadáváni veřejných zakázek malého rozsahu

5.

Dotace na rybník Kacíř

6.

Dot2ce na ZŠ Tavíkovice

7.

Dotace na vrt

8.

Hledáni provozních Úspor

9.

Různé

zahájeni 18 00 hod

l

Ukončeni 20:15 hod

Zápis z 14. veřejného zasedán' ZO ze dne 29.10,2020

Obec Tavikowce
10. Diskuze
11, Závěr

Přidáni bodů do části ROžné:
1.

Kritéria pro výběr nájemce bytu ve vlastnictví obce Tävikovice a vydáni formuláře .Žádost d pronájem
obecního bytu"

·

2.

Záměr o podáni dotace na výsadbu 2e|eně v k.ú, Dobronice

3.

Obnova polní cesty v k.ú. Dobronice

UsnesenÍ Č. 2
Zastupitelstvo obce schválilo program 14. veřejhého zasedámkastupite/stva obce Tav/kov/ce.
Rňbmno čknů ZO" 7
pňmm/hky.' --H/asováľ7/3 PRO." 7

PRO77: --

ZDRŽEL SE --

Usnesem"č. 2 bylo schváleno.

BoQ č. 1

RQzpQČtQvé Qp?tření č. 7/2020

Zast|jplte|stvu obce bylo předloženo rOZpOČtOvé opatřeni č. 7/2020 Na straně rozpočtových pňjmů - úprava rozpoäových
pdoZek q 257 600, KČ, na mu rozpoČtových výdajô - úprava rozpočtových položek o 257 600,- KČ, financováni O, KČ.
Zastupitelstvo obce bere na vědomirozpoäuvé opatřeni č. 7/2020. Na straně mzpoáových pňjmů - úpeava
ruzpoäových položek o 257 600,- KČ. na straně rozpoäových uýdajů - úprava rozpočtových položek o
257 600,- KČ, nnancovánl"O,- KČ.

Bod Č. 2

prodej bytu v obecním 1?YtQvém dQmě č.p. 152 v k.ú. TavikQvice

Na 26 veřejném zasedání ZO Tavikov{ce ze dne 20.8.2018 byl schválen záměr převodu bytových jednotek niájemn'kôm v
obecním bytové domě Č.p. 152 v k.ú, Tavíkovice, Záměr by! zvéřejněn po zákonnou Ihôtu a n kdo jiný o byty neprojevil zájem
Smlouva byla vypracovaná panem doktorem

Čh · předsedajici pňpomněi, že částka uvedená v nájemní smlouvě je

Částkou rovnajici se ceně nájmu bytu, částka uvedená ve Smlouvě a budoud koupi smlouvě je Částkou umořovanou formou
nájemného podle samostatné nájemní smlouvy a Částka zaplacená jako záloha je částkou, která se rovná budouci kupní ceně,
na kterou bude započtena,

·

Ljsnesepi G. 3
Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje prodej bytu č. 5 v obecním býtovém domě č.p. 152 a nebytovou
jednotku (garáž) Č. 11 v k.ú. Tavíkovice, a to včetně podúů na společných částech domu a pozemku panu
·enu 250 OOQ,- KČ(dvěstěpadesát tiňe korun českých),
která byla zaplacena jako záloha na předmětný byt
Pňbmno č/enů ZO: 7
/'=m/"nÁy: —

Zahájeni18:00 hod.

2

Ukončem 20 15 had

ZáPbS z 1¢. v'eřejného zasedání ZO ze dne 29.10.2020

Obec Tavikovíce

H/asovánt? PRO: 7

PROT7· ---

ZDRŽEL SE' ---

Usneseni č. 3 bylo schváleno.

BQd č. 3

vYřazeni knih v Qt?ecni knihQvnČ

Pii revizi konané v Obecní knihovně konané dne 24 7.2020 byb zjištěno, že mnohé knihy jsou ve velmi špatném stavu nebo
obsahově zastaralé nebo knihy dlouhá léta nepójčované a jevící známky hyg enické zavadnostl. Konkrétně se jedná o 580 knih

·

UsneseM č. q

Zastupitelstvo obce Tavikovke schvaluje vyřazeni 580 knih z knihového fondu v Obecní knihovně
v Tavikovickh.
Pňbmno Čknů ZO.' 7
Pňpomihky' --H/asm·ání· PRO: 7

PROň"

ZDRŽEL SE: ---

Usneseni č. 4 bylo schváleno.

Bod č. 4

$měrnice přQ zadávání veřejných z?kázek mal¢ho řQzsähu

Směrnice stanovuje metodku postupu, včetně organ začnich pravidel, povinnosti a kompetenci orgánů obce zejména pí,
zadáváni veřejných zakázek malého rozsahu a upravuje způsob evidence veřejných zakázek.
Pan Burda před zasedáním za$tuplte(stva obce zaslal všem zastupitelům návrh Směrnice pro zadáváni veřejných zakázek
malého rozsahu e-mailem a byli s ni seznámeni. Pani Ambrozková navrhla, aby byl doplněn términ, do kdy se mají zastupbte'é
starostovi v případě objednávký a uzavřeni smlouvy (bod 5.!) a v případě zadáni z?kázky (bod 6,1) vyjádřit. Navrhuje doplněni
teminu 5 kalendářních dni. Pan Burda i 05tatni zastupite:é 5 doplněním souMasi

·

Usneseni Č. S

ZO schvaluje Směrnici pro zadávám" veřejných zakázek malého rozsahu s p/atnost/ od 29.10.2020,
Pňbmno členů ZO: 7
pňjx7m/hky. --/4/asováni' PRO. 6

PROTI.' —

zdržel se' 1 (p. Buma)

Usneseni č. 5 bylo schváleno.

BQd Č. S

Dotace na rybník Kacíř

Zastuplte|stvu obce byly doručeny dvě nabídky pro vyřizem dotaci na rybnik Kac'ř. První nab'dka je od Fihp Šáek, Břeclav,
Druhá od REASON spoL s lo., Náměšť nad Oslavou Zastup|telé byh s nabMkami semámem e-mailem v cenových nabídkách
je však velký cenový rozd)i, není z nich patrná odměna za přiznáni dotace. Není tedy možné zhodnoŕt, která nabídka )é
výhodnější.

zahájeni 18:00 hod.

3

Ukoňčenf 20:15 hod

IObec Tavikowce

Zápis z 14. veře)néh(j zasedání ZO ze dne 29.10.2020

Pan Tesař poptá oslovené firmy a ZJl5tÍ, kolik je cena za podáni dotace a odměna za pňznání cbtace. ČiStku tozéšk
k odsouhlaseni zastupiteläm e-maiiem.

BQd Č. G

DQtace na ZŠ TavikQvice

Na školském vybcru v ZŠ Tavíkovice byla projednána možnost o čerpáni doWcí na rekonstrukcí ZŠ a MŠ Tavikovice. Tuto
možnost če'páni je potieba p'ojednat. jedná se o Ďot2cě na Školy a Školky od Mlmsterstya financĹČR a financuje odsträňováni
havan)nich stavů, opravy, modermzace a rekonstwkce, případně výstävbu nových käpacit základnicti a mateřských škol v
majetku v působnost, obci. Dotace je ve výši 90 %.
Pan Burdä osIovd pana s"arosty a pani Peš)kovou, zda se 5 touto dotaci seznámih a je5tl|' s ni souhlasí. Pani Pešíková se
s možnosti Čerpáni dotaci neseznámik z osobních důvodů, ale pan Tesař s Čerpáním dotaci souhlasí. Ostatní zastuptteé
vYsľovih souhlas, aby byly čerpáný dotace na kompletní rekonsti1jkcj ZŠ Tavíkovice.
pan Kopeček navrhuje, aby se sešh zaměstnanc| Školy ij sepsah, na co se dle jejtch názoru při rekonswkcš zaměřit. Žádá i
přítomné občany, aby ioni navrhly případné úpravy. Pan starosta zkontaktuje ředátělku pani

aby vypracoväla

seznam požadavků k rekon$trukci v co nejkratší době.
Jehkož není výpracován projekt a lhSta pro podáni žádosti o čerpáni dotaci je do pdoviny pros'nce 2020 zjisti zastuµteié, kdo
by mohl vypracovat projekt. Pan Kopeček l navrhuje, že pokud by se tato lháta nestihla, budou dotace určitě znovu otevřeny
a obec bude a'espoň na čerpáni pňpravena.
°

Usneseni C. 7
Zastupitelstvo obce Tayikoyice schvaluje podám"žádosti o dotaci od Miništemtva ňnanciČR na kompletní
rekonstrukc/ZŠ a MŠ Tavíkovice, kterou sípán Burda vezme na starosti. požaduje však 100% součinnost
od vedeniobce a ostatních zastupitelů,
R"ibmno členů ZO. 7

pňNm/hXy: -—
H/amvám

PRO,' 7

PRO77: -

ZDRŽEL SE' ---

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

BQd Č. 7

Dotace na vrt

Pari starosta sděh1 přítomným, že nový vrt má hloubku 124 m a v %ndě'i začne čerpací zkouška, která trvá 21 dni. Starosta
infomoval přítomné, že podal žádost o dotaci ve výši 300 000,- kč od Cez. Po oMrZeni všech potřebných dokumentů bude
podána žádost o dotaci na Ministerstvo ž,votniho PrOStřédi ČR.

BQd Č. S

Hledáni provQzních úspQř

Pan Jiří Burda žádal zastupitele, zda maji nějaký návrh pro Úsporu p'ovoznich nákladů. Pan stärosta seznám i ZO, Ze obecní
úřad pIati 3 internety. Dva přímo na obci, v případě výpadku e!ektnckého proudu na něktefém z piijimačô má tím pádem obec
záloZni možnost připojeni. PIati se však jen jeden, protože firma G-NET z Běhakvtc má na budově obecního úřadu zedovač

Zahájeni18:00 hod.

4

Ukončení 20:15 hod.

Zápis z 14. věřepého zasedání ZO ze dne 29.10.2020

Obec Tavíkovice

a tím je internet v budově zdarma. Další třetí internet pIati obec pro čisttčku odpadních vod, kde se data z čističky cdesi|a)i
elektronicky a signál od předešiýcn dvou dodavatelŮ je nedostateäý.
Dále taňfy od mobdnich operátorů. Pan Burda chce vědět, kohk se piati tarify na mobdni telefony d zda není moŽná Úprava.
Žádá, aby tyto tanfy byly prozkcUmány a poptány levnějsi ceny. V současné době je pévná linka u firmy 02 a mobilní telefony
od T-l·lobile. Pan Burda oslovil pana starosty, zda by' bylo možné tytíj služby 5)ednQUt a bÝt pod jedním operátorém, např. pod
T-Mobde.
Další variantou pravoznich Úspor pan Tesař navrhl veiejné osvětleni, ale přítomný z občanů, pan gjg uvedl, že tato Úspora
je bezvýznamná, protože podle nových norem, musí být nově budoväné osvětleni na každém S|OuPU. Zvedl by se tím počet
veřejného Qsvětleni o dvojnásobek a Úspo'a Žárovky je pouze q 'á od těch současných Tuto úsporu by nedoporuČoval, kdyby
byla přes dotace. Návratnost 1nve$ttee nulová.

Bod č. 9

Rázné

Kritéria pro výběr nájemce bVtu ve vlastnictví obce Tavíkovice a vydání formuláře ,ŽáďQA
q p'Qnájem

bytu"

Zashjpltelstvo obce Távikowce vydává tímto Kritéňa pro výběr nájemce bytu ve vlastnictví obce Tavíkovice. jedná se o kr,těriä,
která začnou být platná od 29.10.2020.

·

Usneseni G, S

Zastupitelstvo obce Tavíkovice schvaluje Kritéňa pro výběr nájemce bytu ve v/a5tnictviobce Tavíkovice a
vydáni formuláře Žádost o pronájem obecního bytu, která jsou nedílnou součásti tohoto zápiSu a to
s účinnostiod 29.10.2020.
Starosta obce předá zájemcům, kteřijižo bytprujevi/izáiem platný formu/ářa seznám/je s novýmiKritérii
pro výběr nájemce bytu ve v/bstnictviobce Tavíkovice.
Pňbmno č/enů ZO: 7
Pňpom/hky: -Hlasování' PRO: 7

PRO77,' ---

ZDRŽEL SE: -

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Záměr o pQďáňí dQtace na výsadbu zeleně v Qbci Dot?ronice
ľ4ožnost čerpáni dotaci z Národního programu ZNotrliho prostředí ČR v obci Dobrontce,
Pani Ambrozkoviá seznárMa ZO 5 možncjsti výsadby stromů v Dobronicích v jntra'jjlánu a extravľlánu 5 možnosti využiti dotace
v maximálni výši 250 000,-KČ, Konkrétně se jedná o výsadbu b ks stromů v intrav,!ánu - 6 ks bříz jako náhrada za zeravy
(túje) u vodní nádrŽe na návsi, l ks lipy na dětském hhští a Iks hpy na zelené ploše u kňžovatky u hrušni (naprot) garáŽi Karla
1·1artinka). Dále by se jednalo o výsadbu stromů v extravilánu na nově vznikkm obecním pozemku po dlg|tallzac| za současným
hřištěm. Odhadem by se jednalo o cca 63 ks odrostkÔ ve výšce 12! cm až 250 cm s druhovou vYsadbou - myroba|án + směs
ovocných druhá dřevin. přesný pcRet bude upřesněn při obhlídce terénu, která se uskutečni aZ po schváíeni tohoto záměru
využíti dotace na výsadbu stromÔ zastupitelstvem Términ výsadby je 5tMovén na jaro 2021. Dcpravu a vlastni výsadbu

Zahájeni 18'00 hod,

5

Ukončení 20:15 hod

Obec Tiwikovŕce

ZáPlS z 14. veřejného zasedání ZO 2é dne 29.10.2020

provede pan Ing.

'e Suchohrdly - nehradí se z doteče a nehradí am obec Je v réžn pana m:žä' p'ni

Všechny náklady jsou uznatelné v plné výši vyjma DPH u zpracováni odborného pQ5udktj a zaµštěni 0dbc|rného
dozoru při reahzaci (z 50 000,- KČ + navíc 21% dph jako neuznatelný náklad = lÓ SOD,- KČ) a dph za zajištěM pubhcity
(vý'oba a mstalace cedulek 500,- kč + 2!% DPH jäko neuznatelný nákiad 105,- KČ)

Celkem se tedy jedná q neznatelné

nák!ddY ve výš! !0 605,- KČ, které hradí cbec.
Pani Ambrozková poznamenala přítomným, že stejný druh dotací byl již v Tavikovicich zreah2Q'ján, ale pro Dobromce nikohv.
Pani Ambrozková tedy požádala o h|a5ováni, zda za5tuplte!é se záměrem q vyiizenidotace na v'ýsadbu zeleně v obci Dobronice
souhiasi.

·

Usneseni č. g
Zastupitelstvo obce souh/asise záměrem o vyřizenidotace z Národního programu Životního prustředi ČR
na yýsadbu zeleně v obci Dobmnice v /ntravi7änu a extravilánu.

Pňbmno Členů ZO: 7
Pňíxm7th,ky: -H/asovám' PRO: 7

PRO/7: --

ZDRŽEL SE: ---

Usnesenič. 9 bylo schváleno.

Obnova polní cesty v k.ú. Dobronice
Pani Ambrozková požádala ZO, že je třeba schváht obnovu nové polní cesty P.Č 602 v k,ů- Dobronice, která vede kdem plotu
JZD a nápoji se na již stávající spodní polní cestu, která směrem k bráně k JZD. Na jaře v rcxe 2021 by se tato nová po1ni
cesta zasela trávou.

Usnesepi

IQ

Zastupitelstvo obce souh/asis obnovou polní cestyp. č. 602 v kú. Dobronice ajejizaseti v roce 2021.
Fňbmno členů ZO.' 7
Fňmm/hky: --H/asován/? PRO: 7

PRO77.' --

ZDRŽEL SE: -

Usnesenič. 10 bylo schváleno.

BQd č. 14

Diskuze

NemQCnlce

Pan starosta zaslal všem za5tupltelům e-mailem možnost finančního příspěvku do véřéjné sbírky na pomoc Nemocnici ve
Znojmě, kterou reahzuje mosta Měsw jevišovice, Mgr,

ve spolupráa s Okresni hospodářskou komorau Znojmo.

Získané finanční prostředky ze Sbitky pro nem(xnla Znojmo - COVID 19 budou použity na mzdově náklady dobrovolniků,
sloužicich v nemocnici Znojmo, p. o., a také na nákup vybaveni Nemocnice Znojmo p. o.
Žádá zastuptelé, aby vyslovdi svoje návrhy přispěvkô, Pan starosta navrhuje 10 000,- KC. Paní Pešikwá předá na obec svoji
jednu měsíČní mzdu. Pan Burda s touto sbírkou nesouh'as'. Nerozumí, pr& zrovna pan m vYtvořil inicŕativu a chce přesně

Zahájení18:00 hod.

6

Ukončeni 20:15 hod.

Zápis z 14. veřejného zasedání ZO ze dne 29,10.2020

Obec Tawkovice

vědět, kolik peněz pŮjde kam. Navrhuje, at' obec pošte finanČní přispěvěk piirno na Némocn,ci ve znojmě. Pan Tesař z)isti
bhŽŠi informace.
zš Tpvikpvice CjCti 7¢
Pan IS

CJQ 17 h®.

·::Ž znovu otevřel otázku školy v Tävikowcich a chtěl vědět, proČ rcicliče z Dobromc dávají svoje děti do Višňové d

nedávají je do Tavikovjc, když q tavikcmckc:u Školku mají zájem. Ddvodá od dobronscich rod a bylo hned někcňik Nejen Že
ve škole ve Višňovém je vice kroužkŮ, ale například i sportovní vyžiti je zde pro dětt mnohem většt. DalŠí důvod je spQjeni.
Děti sami ráno nastoupí do zutobusu a sami i pňjedou, což je p'o děti i rochCe mnohem lepši možnost, než je káždý den VQZtt
autem do Tavikovic. jak poznamenaía pani

'odiče by v případě docházky děti do ZŠ Tawkovtce byli nuceni ke

zkrácenému pracovnímu úvazku z toho důvodu, že i když je školní druŽina od 00:30 do 15:45, nestíhají dojezd do práce a
vyzvednuti děti. Z ViŠňové děti pňjedou autobusem přímo do Dobronic a rodiče uŽ nemusí řešit vyzvedávám z družiny Pani
také poznamenala, že se ji nelibí výuka Kxmou malotiidky, kterou lona sama jako dítě absolvovala a vyhovuje
ji spiše, že uätei se sice věnuje větš'mu počtu děti, ale má na daný předmět celých 45 minut a nemusí se věnovat dalšh
třídám.

navrhla, )ésth by pío Školu v Tavikovicich nebylo lepši zvětŠit kapacitu děti ve školce, když je o ni takový

zájem a 2rušqt zákjadni školu, když spiše jen přežívá a obec ji finančně dotuje,
Pan

přtšel i s návrhem, jesth by nebylo dobré prodtoužtt dobu Školní družiny, například do 17 hod, Tim by se také

pMákali rodiče, aby po docházce v mateřské školce nechali svoje dětí i ve škole v Tavikovlcich,
Defibri|átQ'
"n

spolu spaní

vědět, proč se nepořiái do TavÍkovic defibnláto,. l přesto, že se

nezúčastnili školeni, namítají, Ze pořízeni je pro obec vhodné, protože dojezdový čas 2áchranné sluZby ze Znojma je 30 minut
a SDH ViŠňOvé, kteří defibrilátor maji i 24 hodinovou službu, do TavMov'c také nedorazí dřive jak za 20 minut. VŠichm, kteří
se Ško'ení obsluhy deňbnlátom zůčastnih, namítají, že školitel pan m

pořízeni defibriiátom nedoporučil z důvodu, že l

když by byl defibrilátor umístěn v Domově u lesa, tak čas strávený pro vyzyednut; a převoz by se rovnal době dojezdu SDH
ViŠňové. Navíc je třeba k deňbnlátoru mít deset registrovaných telefonních čiše', které v době školení nebylo moŽné sehnat.
ZO téďY dalo na dopomčeni školitele, a defibn1átor nepořidilo, i když to mělo v piánu.
Pan

takě namítal, jak je možně, Že se o Školeni nedozvěděl, když pravidelně chodi na všechna zasedánizastupiteistva

obce a je si vědom, že bylo řečeno, že obec školeni na obsluhu deFbr'iátoru vyh1ási. Informace o terminu školeni byla ria 11.
veřejném zasedání zastupitelstva obce, dne !1.5-2020.
ZO se tedy znovu bude zajímat o pořízeni deGbnlátoru.

zahájeni 18:00 hod
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Ukončeni20:15 hod,

Zápis z 14. vekjného zasedání ZO ze dne 29.10.2020

Obec Tavíkovice

BQd Č. is
V 20:15 hod. pan starosta konstatnva1, že program schůze byl vyčerpán. Připomínky nebyly vzneseny žádné a tak byla Schôze
ukončena.

Zapisovatel:

ť ii

,,,,,,,,,,m,,,,,,,

Ověřovatel:

M,h.k),Cnik

Ověkvatel:

josef Kopeček

!
:

Starosta obce:

Zpracováno dne: 30.10.2020

Zahájení 18:00 hod.
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Ukončeni 20:15 hod

Kriteria pro výběr nájemce bytu ve vlastnictví obce Tavíkovice
Byty ve viastnictvi obce Tavíkovice přiděluje výběrem zastupitelstvo obce ze seznamu žadatelů o byt
nebo v obecním zájmu. jiným způsobem nelze byt do nájmu přidělit.
Žádosti o přidělení bytu jsou evidovány podle data pňjeti.
Podmínkou zařazení do seznamu žadatelů je zletilost, bezúhonnost a podání přihlášky s pravdivými údaji
na předtištěném formuláři, včetně přílohy (čestného prohlášenI). Žadatel(ka) ženatý(vdaná) uvede do
přihláŠky rovněž údaje druhého z manželů a připojí i jeho čestné prohlášení, to platí i v případě
registrovaného partnerství a u vztahu druh/družka žijid ve společné domácnosti.
Vždy nejpozději do 31. března každého roku musí žadatel písemně potvrdit trvání svého zájmu, popř.
sdělit skutečnosb', které se změnily, pokud tak neuäni, je ze seznamu uchazečů vyřazen,
V případě uvolnění nájemního bytu ve vlastnictví obce Tavíkovice se provede výběr a schváleni jednoho
žadatele o byt (a náhradníka/ů) ze seznamu žadatelů.
Při rozhodování o přiděleni bytu se přih|äÍ zejména:
- k potřebnosti žadatele, k jeho rodinným poměrům,
- k finanční situaci žadatele a platební schopnosti,
- k bezdlužnosti ňgéň vůči obci, alel jiným subjektům.

Doba nájmu je stanovena na jeden rok. V případě, že ani jedna ze stran neoznámí písemně druhé
straně alespoň dva měsíce před uplynutím táo Ihôty, že si nepřeje pokračovat v nájmu, obnovuje se
tato smlouva na další kalendářní rok.

Tato kritéria byla schválena za 14. zasedání zastupitelstva obce Tavíkovice, usnesením č: 8 dne
29.10.2020, platnosti a účinnosti' nabývají dne 29.10.2020

Vladimir Tesař
starosta města

Přílohy:
Formulář - žádost o pronájem obecního bytu

Žádost o pronájem obecn"ho bytu
jméno, příjmení:

adresa trvalého pobytu:

adresa pro doručováM:
datum narození:
rodinný stav:
kontakt (telefon, e-mail)'
počet dětí v přímém zaopatřeni'

Osoby, které budou ŽÍt s žadatelem po přidělení bytu ve společné domácnosti:
jméno:

Datum narození:

PovQ|ánÍ:

Vztah k žadateli:

současný stav bydlení:
1. samostatně
2. společně - s kým'
1.

v nájmu

2. v družstevním bytě
3. v obecním bytě
4. v rodinném domě

5. jinak

Hlavní dôvody žádosti o byt'
adaejpmhlašu7¢ žeje vbeuíhonnosti(žMatej/-ka apň"mdnÍsmlubydIlŕl"nemajj"»dné
nesplněné záúazky vůči obci nebo oíyankacím a nejšou d/užnÍAy vůä jihýM
pmnajlmatélům).
ňmto &směpruhlašUjI že veškeré uvedené údaje vžMostijšou správné azakládajľse na
pravdě. Dále jsem si v&1om/a, že musňn okamžitě ohlásit každou změnu ve výšé
uvedených úda/kh. svépmh,/ášmlstv7zu/ux7dpkem.

Podpis žadatele:

Žádost je platná do:
p/amostpmd/ouena dne:

dst.

pľMbuž"Včx7dp/b:

