zápis č. 2.
Ze zasedání zastupitelstva městyse v Přídolí, konaného dne 04. 11. 2010
Přítomni: dle presenční listiny, všichni členové zastupitelstva
Omluveni:
Ověřovatelé zápisu: Josef Sýkora, Jiří Vávra

Řádné zasedání zastupitelstva městyse č. 2. dne 04. 11. 2010
Program jednání:
1. Sloţení slibu člena zastupitelstva městyse (J. Vlasatý)
2. Volba členů výborů
3. Volba inventarizační komise pro rok 2010 a likvidační komise pro rok 2011
4. Rozpočtová změna č.6
5. Rozhodnutí o pouţití příspěvku za obdrţení ceny hejtmana
6. Schválení výše nájemného
7. Schválení prodlouţení nájemních smluv
8. Schválení odměn členům výborů z minulého volebního období
9. Aktualizace vnitřní směrnice č.1/2007 o evidenci a zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu
10. Různé
a) Moţnost rozšíření kamerového systému
b) Rozpočet
c) Schválení odměn zastupitelům (předsedům a členům výborů)
d) Výběr projektu – POV
e) Volba zástupce do školské rady
f) Termíny konání zasedání zastupitelstva městyse
g) Schválení poskytnuté dotace
11. Diskuze
Zahájení
V úvodu zasedání starosta konstatoval nadpoloviční účast členů ZM. Zasedání je usnášení
schopné. Poté přednesl navrţený program, který byl v bodě Různé doplněn a do bodu 1. se
přesunulo sloţení slibu člena ZM. Poté byl program jednomyslně schválen všemi
přítomnými členy obecního zastupitelstva městyse. Následně byl předloţen
ověřený poslední zápis č. 1. ze dne 02.11.2010, a nebylo k němu připomínek.
Pro: 14
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 1) Člen zastupitelstva J. Vlasatý sloţil slib.
ad 2) V tomto bodě došlo k volbě předsedů výborů, členů výborů a členů komisí.
zastupitel p. V. Jílek navrhl na pozici předsedy finančního výboru p. Z. Macka
Pro: 14
zdrţel se: 1
proti: 0
zastupitelé dále navrhli jako předsedu kontrolního výboru p. V. Jílka
Pro: 14
zdrţel se: 1

proti: 0

zastupitelé navrhli na pozici členů kulturní komise pí. J. Haidlerovou ml. a pí. J. Mackovou
Pro: 15
zdrţel se: 0
proti: 0

zastupitelé navrhli jako členy stavební komise p. J. Valicska, p. J. Haniše (ml)., p. Jana
Vávru a p. J. Rolníka
Pro: 15
zdrţel se: 0
proti: 0
zastupitelé navrhli jako členy finančního výboru pí. J. Haidlerovou st. a pí. V. Cábovou
Pro: 15
zdrţel se: 0
proti: 0
zastupitelé navrhli jako členy kontrolního výboru p. M. Bohdala, O. Matějíčka, p. Jana
Valicska a pí. M. Kamerovou
Pro: 12
zdrţel se: 3
proti: 0
Usnesení: Zastupitelstvo městyse rozhodlo, ţe: předsedou finančního výboru byl zvolen
pan Z. Macek a předsedou kontrolního výboru p. V. Jílek. Členy kulturního výboru byly
zvoleny pí. J. Haidlerová ml. a pí. J. Macková. Členy stavebního výboru jsou p. J.
Valicsek, p. J. Haniš (ml.), p. Jan Vávra a p. J. Rolník. Členy finančního výboru byly
zvoleny pí. J. Haidlerová st. a pí. V. Cábová. Členy kontrolního výboru byli zvoleni p. M.
Bohdal, p. O. Matějíček, p. J. Valicsek a p. J. Vlasatý.
ad 3) Předsedající zasedání vyhlásil způsob volby inventarizační a likvidační komise, s tím,
ţe navrhl, aby členů komise bylo minimálně pět.
starosta navrhl jako předsedu inventarizační a likvidační komise p. J. Sýkoru
Pro: 14
zdrţel se: 1
proti: 0
zastupitelé navrhli jako členy inventarizační a likvidační komise p. Z. Mráze, p. M.
Bohdala, p. Z. Macka, p. O. Matějíčka, a pí. M. Kamerovou
Pro: 10
zdrţel se: 5
proti: 0
Usnesení: Zastupitelstvo městyse zvolilo jako předsedu inventarizační a likvidační komise
p. J. Sýkoru a členy komise byli zvoleni p. Z. Mráz, p. M. Bohdal, p. Z. Macek, p. O.
Matějíček a pí. M. Kamerová.
ad 4) V tomto bodě dal starosta slovo hospodářce městyse a ta zastupitele seznámila
s navrhovanou rozpočtovou změnou č. 5/2010. Rozpočtové příjmy se navyšují o 81.000,Kč, výdaje se navyšují o 765.205,-Kč. Rozpočtový schodek se zvyšuje o 684.205,- Kč
(návrh změny - příloha zápisu).
Pro: 15
zdrţel se: 0
proti: 0
Usnesení: Zastupitelé městyse schválili rozpočtovou změnu č. 6/2010 tak, jak byla
předloţena.
ad 5) V tomto bodě navrhl starosta pouţít příspěvek za obdrţení ceny hejtmana jako dar
Základní a mateřské škole v Přídolí.
Pro: 14
zdrţel se: 1
proti: 0
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje pouţití příspěvku ve výši 20.000,- Kč jako
peněţní dar Základní a mateřské škole v Přídolí na nákup hraček, učebních pomůcek a
vybavení kuchyně.
ad 6) V tomto bodě starosta zastupitele seznámil s důleţitostí projednat schválení výše
nájemného. Návrhy zazněly dva, zanechat nájemné ve stejné výši jako doposud, nebo jej
zvýšit.
zastupitelstvo se přiklonilo k volbě, nezvyšovat nájemné a nechat jej v současné výši
Pro: 15
zdrţel se: 0
proti: 0

Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje ponechat výši nájemného v současné výši.
ad 6) Starosta oznámil zastupitelům, ţe schválení prodlouţení nájemních smluv bude
projednávat rada městyse.
ad 7) Starosta navrhl výše odměn pro členy výborů z minulého volebního období.
starosta navrhl odměny pro členy kulturního, kontrolního a finančního výboru pí. J.
Haidlerovou ml. – 5.000,- Kč, pí. J. Mackovou – 5.000,- Kč, pí. J. Haidlerovou st. – 3.000,Kč, pí. T. Gondekovou – 3.000,- Kč a pí. L. Vávrovou – 3.000,- Kč.
Pro: 13
zdrţel se: 2
proti: 0
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje vyplatit odměny členům výborů z minulého
období, tak jak byly navrţeny.
ad 9) Starosta poţádal o schválení vnitřní směrnice č. 1/2010 o evidenci a zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu. Směrnice byla postupně dle bodů přečtena, došlo
k diskuzi a zapracování změn.
Pro: 15
zdrţel se: 0
proti: 0
Usnesení: Zastupitelstvo městyse po pozměnění a doplnění schvaluje vnitřní směrnici č.
1/2010
ad 10a) Starosta navrhl moţnost rozšíření kamerového systému v obci, a to instalovat
kamerové body do prostoru nově postaveného dětského hřiště z důvodu bezpečnosti a
parkoviště pod bytovkou č.p. 108 a 109.
Pro: 14
zdrţel se: 0
proti: 1
Usnesení: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu zjištěním moţnosti rozšíření
kamerového systému, přípravou cenové nabídky a zjištěním moţnosti získat na tuto akci
finance z dotačního titulu.
ad 10b) V tomto bodě starosta informoval zastupitele o nepřipravenosti rozpočtu na rok
2011. V souvislosti s tím vznesl zastupitelům návrh hospodařit i nadále v rozpočtovém
provizoriu, do řádného schválení rozpočtu na rok 2011. S tím, ţe následující rozpočet na
rok 2012 se bude připravovat, jiţ od měsíce srpna roku 2011, tak aby mohl být cca.
v měsíci říjnu schválen a poţádal zastupitele, aby předkládali poţadavky do rozpočtu pro
zapracování.
Pro: 15
zdrţel se: 0
proti: 0
Usnesení: Zastupitelstvo městyse souhlasí s hospodařením obce v rozpočtovém provizoriu,
(tzn. v nadcházejícím období) do řádného schválení rozpočtu obce na rok 2011.
ad 10c) Starosta přednesl návrh ke schválení výše odměn zastupitelům (předsedům a
členům výborů). Předseda výboru (radní) – 1.500,- Kč, předseda výboru (zastupitel) –
1.000,- Kč, člen výboru (radní) – 750,- Kč, člen výboru (zastupitel) – 500,- Kč, radní –
500,-, zastupitel – 0,- Kč.
Pro: 13

zdrţel se: 2

proti: 0

Usnesení: Zastupitelstvo městyse souhlasí s výší odměn dle předneseného návrhu.

ad 10d) Starosta přednesl tři moţné návrhy k výběru projektu – do Programu obnovy
venkova (POV). Zastupitelé ze tří návrhů vybrali projekt: Bezdrátový rozhlas.
Pro: 12
zdrţel se: 3
proti: 0
Usnesení: Zastupitelstvo městyse souhlasí s podáním ţádosti do dotačního programu Programu obnovy venkova na projekt – bezdrátový rozhlas
ad 10e) Zastupitelka pí. Mgr. D. Hopfingerová přednesla poţadované informace k volbě
zástupce do školské rady.
do volby o zástupce do školské rady se přihlásil zastupitel p. P. Mittasch
Pro: 14
zdrţel se: 1
proti: 0
Usnesení: Zastupitelstvo městyse zvolilo jako člena školské komise p. P. Mittasche.
ad 10f) K jednání o termínech zasedání zastupitelstva se starosta vyjádřil, ţe doposud se o
termínech nerozhodlo.
ad 10g) Zastupitelka pí. Mgr. D. Hopfingerová poţádala o souhlas s přijetím poskytnuté
dotace pro ZŠ a MŠ v Přídolí viz. Avízo – upozornění na proplacení ţádosti o platbu
projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0435.
Pro: 15
zdrţel se: 0
proti: 0
Usnesení: Zastupitelstvo městyse souhlasí s přijetím poskytnuté dotace viz. Avízo o
poskytnutí dotace pro Základní a mateřskou školu v Přídolí.
Diskuse: do diskuze se přihlásila p. Cábová a ptala se, proč není čten zápis z minulého
zasedání zastupitelstva – odpověď starosta: zápis je ověřena k dispozici k nahlédnutí,
jednací řád nevyţaduje jeho čtení.
Dále se do diskuze přihlásil p. V. Nikl s poţadavkem, aby se (staré) hrací prvky
z přídolského hřiště, které jsou nyní rozmístěny v blízkém okolí bytovek v osadě Práčov,
umístily mimo přímé okolí bytovek. Poţadavkem je o jejich umístění do vhodnějšího
prostranství. Odpověď starosta: věcí se budeme zabývat a pokusíme se vybrat lepší prostor
pro rozmístění hracích prvků.
Dalším dotazem bylo, proč kominík po sobě neuklízí, kdyţ si toto účtuje – odpověď
starosta: ani já nejsem se sluţbami kominické firmy spokojen a pokusím se najít spolupráci
s jinou kominickou firmou a zajistit tuto sluţbu pravidelně pro obyvatele obce, tak jako
očkování psů.
Zapsala: Bc. Ţaneta Bláhová
Zasedání bylo ukončeno ve 20,55 hod.
Se zněním zápisu souhlasí:.....................................
Ověřil: …………………………
…....................................
Zápis vyhotoven dne: 5.11.2010

