zápis č. 33
Ze zasedání zastupitelstva městyse v Přídolí, konaného dne 17.7.2014
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: Vilém Nikl
Ověřovatelé zápisu: Jiří Vávra, Zdeněk Mráz

Řádné zasedání zastupitelstva městyse č. 33 dne 17. 7. 2014
Program jednání:
1. Dotace - Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Přídolí
2. Různé
a) Žádost nadačního fondu Rafael dětem
b) Žádost o pronájem tělocvičny
c) informace o dotačním titulu na podporu rozšíření MŠ
3. 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. 32 ze dne 19.6.2014 nebylo
připomínek.
pro: 14
zdržel se: 0
proti: 0
ad 1) V tomto bodě starosta zastupitele požádal o vyjádření k možnosti využití dotace ze SFŽP na
snížení energetické náročnosti ZŠ? MŠ a tělocvičny Přídolí s podmínkou realizace tohoto projektu
do konce roku 2014.
Usnesení: zastupitelstvo městyse po projednání bere na vědomí fakt, že žádost o dotaci byla
podána ve změněných (navýšených) parametrech oproti původnímu odhadu. Zastupitelstvo
souhlasí s realizací projektu do konce r. 2014. Pověřuje starostu a Úřad městyse přípravou
rozpočtové změny tak, aby bylo možno tuto akci v letošním roce.
pro: 14
zdržel se: 0
proti: 0
2) Různé:
ad 2a) Starosta požádal zastupitele o rozhodnutí, zda poskytnout finanční příspěvek
nadačnímu fondu Rafael dětem, který podal žádost o příspěvek.
Usnesení: zastupitelstvo městyse se po projednání rozhodlo, že příspěvek poskytovat nebude
pro: 13
zdržel se: 1
proti: 0
ad 2b) Starosta seznámil zastupitele s žádostí p. Jiřího Juríka o pronájem tělocvičny na
soukromou oslavu ze dne 19.7. na 20.7.2014.
Usnesení: zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje pronájem tělocvičny na dané dny
žadateli za standartních podmínek. Podrobnosti předání a převzetí si žadatel dojedná se správcem
tělocvičny.
pro: 14
zdržel se: 0
proti: 0
ad 2c) Starosta seznámil zastupitele s možností podat žádost o dotaci na přístavbu MŠ
z podprogramu Ministerstva financí ČR č. 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.
Usnesení: zastupitelstvo městyse pověřuje starostu učiněním potřebných úkonů potřebných
k podání žádosti o dotaci z výše jmenovaného podprogramu.
pro: 14
zdržel se: 0
proti: 0
3) Diskuse

Zasedání starosta ukončil v 19,50 hod.

Zápis ověřil: ……………………… p. Jiří Vávra

………………………

p. Zdeněk Mráz

Jiří Štěpánek
starosta

Zápis vyhotoven dne: 18.7.2014

