zápis č. 32
Ze zasedání zastupitelstva městyse v Přídolí, konaného dne 19.6.2014
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: Vilém Nikl, Zdeněk Macek, Milan Bohdal, Martina Kamerová
Ověřovatelé zápisu: Josef Písko, Josef Sýkora

Řádné zasedání zastupitelstva městyse č. 32 dne 19. 6. 2014
Program jednání:
1. Zpráva o hospodaření a závěrečný účet za r. 2013
2. Organizace pouti
3. Smlouva – firma A.S.A.
4. Různé
5. Diskuse
Zahájení
V úvodu zasedání starosta konstatoval nadpoloviční účast členů ZM. Zasedání je
usnášeníschopné. Poté přednesl navržený program, který byl jednomyslně schválen všemi
přítomnými členy zastupitelstva městyse. K zápisu č. 31 ze dne 5.6.2014 nebylo
připomínek.
pro: 11
zdržel se: 0
proti: 0
ad 1) ad 1) V tomto bodě starosta zastupitele požádal o schválení účetní závěrky, závěrečné
zprávy o hospodaření a závěrečného účtu městyse Přídolí za r. 2013.
Usnesení: zastupitelstvo městyse schvaluje celoroční hospodaření městyse, závěrečný účet
městyse za rok 2013, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse a účetní závěrky za rok 2013 a to bez výhrad. K drobným nedostatkům, které jsou
uvedeny ve zprávě auditora, ukládá starostovi přijmout opatření k nápravě do 31.8.2014. Opatření
k doporučení uvedenému v bodě 2c) ukládá provést do souladu s tímto doporučením do
31.12.2014.
pro: 11
zdržel se: 0
proti: 0
ad 2) Starosta požádal zastupitele o přijetí organizačních opatření při zajištění pouťové
zábavy. Vstupné se stanovuje na 50,- Kč, výčep bude svěřen firmě Zájezdní hostinec s.r.o.,
Přídolí 7, pořadatelskou službu zajistí p. Josef Písko, p. Jan Vávra, p. Josef Sýkora a p. Jiří
Štěpánek.
ad 3) Starosta požádal zastupitele o rozhodnutí zda jednat nadále s firmou A.S.A. o
smlouvě o navážení odpadu na skládku Lověšice a kompenzačním příspěvku na dopravu.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu jednáním s firmou A.S.A. a přípravou
smlouvy, která bude po konzultaci s právníkem předložena zastupitelstvu k dalšímu
projednání.
pro: 11
zdržel se: 0
proti: 0
6) Různé:
7) Diskuse
V diskuzi starosta seznámil zastupitele s akceptačními dopisy ze SFŽP o akceptování žádosti o
podporu ze SFŽP ČR v rámci operačního programu Životní prostředí se závěrem, že byly
akceptovány žádosti o podporu na snížení energetické náročnosti ZŠ, MŠ, tělocvičny a budovy
budoucího úřadu městyse.

Dále starosta seznámil zastupitele se stanoviskem Krajské hygienické stanice, že nelze navýšit
počet dětí v MŠ na 35 a to z důvodu nemožnosti splnění nařízení, které upravuje stav pro dvě třídy
MŠ tak, že každá z těchto tříd (byť virtuální) musí mít samostatný vchod do šatny a na sociální
zařízení. Při stávajícím stavu lze z hlediska KHS povolit navýšení počtu dětí na 30. V tomto duchu
podal starosta žádost na KHS o stanovisko.

Zasedání starosta ukončil v 18,55 hod.

Zápis ověřil: ……………………… p. Josef Sýkora

………………………

p. Josef Písko

Jiří Štěpánek
starosta

Zápis vyhotoven dne: 20.6.2014

