zápis č. 12
Ze zasedání zastupitelstva městyse v Přídolí, konaného dne 13.2. 2012
Přítomni: dle presenční listiny
Omluvena: Irena Dadučová
Neomluvena: Martina Kamerová
Ověřovatelé zápisu: Roman Cifreund, Josef Sýkora

Řádné zasedání zastupitelstva městyse č. 12 dne 13. 2. 2012
Program jednání:
1. Rozhodnutí o způsobu rozšíření Základní školy
2. Různé
a) schválení podání žádosti o grant
3. Diskuse
Zahájení
V úvodu zasedání starosta konstatoval nadpoloviční účast členů ZM. Zasedání je usnášeníschopné. Poté přednesl navržený program, který byl po doplnění jednomyslně schválen všemi
přítomnými členy zastupitelstva městyse. K zápisu č. 11 ze dne 29.2.2012 nebylo připomínek.
pro: 13
zdržel se: 0
proti: 0
ad 1) Starosta seznámil zastupitele s faktem, že obeslal 10 projektantů s vyzvou k podání nabídky
na projekt. Jeden projektant neodpověděl, šest jich z různých důvodů odmítlo a zbývají
k hodnocení tři nabídky. Dvě na klasickou stavbu a jedna na energeticky úspornou dřevostavbu.
Po vyhodnocení nabídek podle předem daných kriterií byla vybrána nabídka na energeticky
úspornou dřevostavbu od MgA. Arch. Martina Tesaříka, Ateliér Tesařík sídlem Horní 120, 250 66
Zdiby, Praha východ.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu uzavřením smlouvy s MgA. Arch. Martinem
Tesaříkem, Ateliér Tesařík sídlem Horní 120, 250 66 Zdiby, Praha východ.
S usnesením zastupitelé projevili souhlas poměrem hlasů:
pro: 13
zdržel se: 0
proti: 0
2. Různé:
ad 2a) starosta zastupitele seznámil s možností požádat o grant Jihočeského kraje z grantového
programu obnova drobné sakrální architektury v krajině a požádal o pověření podat žádost na dvě
kamenné kapličky.
Usnesení: zastupitelstvo městyse pověřuje starostu podáním žádosti o grant Jihočeského kraje
z grantového programu obnova drobné sakrální architektury v krajině, zároveň prohlašuje, že má
v rozpočtu k tomuto účelu vyčleněné prostředky
S usnesením zastupitelé projevili souhlas poměrem hlasů:
pro: 13
zdržel se: 0
proti: 0
Diskuse:
Zasedání starosta ukončil v 18,40 hod.
Zápis ověřil: …………….. p. Roman Cifreund
…………….. p. Josef Sýkora
Jiří Štěpánek
starosta
Zápis vyhotoven dne: 14.2.2012

