zápis č. 34
Ze zasedání zastupitelstva městyse v Přídolí, konaného dne 7.8.2014
Přítomni: dle presenční listiny
Neomluveni: Jaroslav Vlasatý
Ověřovatelé zápisu: Pavel Mittasch, Jan Vávra

Řádné zasedání zastupitelstva městyse č. 34 dne 7. 8. 2014
Program jednání:
1. Rozpočtová změna č.4
2. Žádost o prodej pozemku p.č. 2540 v kú. Malčice-Osek
3. Žádost o prodej části pozemku p.č. -5/1 v kú. Spolí
4. Dotace – kostelní zeď
5. Pověření k pořízení změny ÚPD
6. Různé
a) Navýšení kapacity MŠ od 1.9.2014
b) Schválení přijetí dotace z SFŽP
7. Diskuse
Zahájení
V úvodu zasedání starosta konstatoval nadpoloviční účast členů ZM. Zasedání je
usnášeníschopné. Poté přednesl navržený program, který byl doplněn v bodě Různé a po té
jednomyslně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva městyse. K zápisu č. 33 ze
dne 17.7.2014 nebylo připomínek.
pro: 14
zdržel se: 0
proti: 0
ad 1) Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtové změny č. 4/2014, rozpočtové
příjmy se navyšují o 3.722.000,- Kč. Rozpočtové výdaje se navyšují o 480.000,- Kč.
Rozpočet je schodkový. Schodek činí 4.519.000,-Kč. Schodek rozpočtu bude uhrazen
přebytkem hospodaření z let minulých. Přebytek hospodaření činí 5.752.000,- Kč
Usnesení: Zastupitelstvo městyse souhlasí s rozpočtovou změnou č. 4/2014, tak jak byla
navržena.
pro: 14
zdržel se: 0
proti: 0
ad 2) Starosta seznámil zastupitele s žádostí p. Petra Jaukera, bytem Husova 107, 370 05
České Budějovice o koupi pozemku p.č. 2540 v kú. Malčice-Osek. Rada prodej doporučila.
Protože se však nejedná o pozemek v intravilánu obce a není řešen Územním plánem,
navrhl starosta nechat zpracovat odhad ceny nemovitosti.
Usnesení: zastupitelstvo městyse se po projednání rozhodlo, že prodej pozemku projedná na
svém příštím zasedání. Starostu pověřuje nechat zpracovat odhadu nemovitosti.
pro: 14
zdržel se: 0
proti: 0
ad 3) Starosta seznámil zastupitele s žádostí p. Marie Soukupové, bytem Přídolí-Spolí č.e.
32, 381 01 Český Krumlov o koupi části pozemku p.č. -5/1 v kú. Spolí.
Usnesení: zastupitelstvo městyse po projednání přesouvá rozhodnutí o případném prodeji
tohoto pozemku na dobu po vyřešení dědického řízení nebo dohody obou žadatelů o koupi.
pro: 14
zdržel se: 0
proti: 0
ad 4) Starosta seznámil zastupitele s možností přijmout dotaci na opravu kostelní ohradní
zdi z Jihočeského kraje ve výši 200.000,- Kč.
Usnesení: zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí dotace na opravu kostelní ohradní zdi a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dotaci.
pro: 14
zdržel se: 0
proti: 0

ad 5) Starosta seznámil zastupitele s potřebou pověření osoby, která bude jednat
s pořizovatelem změny ÚPD č.3 a navrhl uzavřít smlouvu o obstarání věci s p. Ing.
Vladimírem Šimkem, z jehož popudu je změna pořizována.
Usnesení: zastupitelstvo městyse pověřuje starostu jako osobu pověřenou k jednání
s pořizovatelem Změny ÚPD č. 3 a zároveň ho pověřuje uzavřením smlouvy o obstarání
věci s žadatelem o změnu ÚPD, ve výši stanovených nákladů pořizovatelem.
pro: 14
zdržel se: 0
proti: 0

ad 6) Různé
ad 6a) Starosta seznámil zastupitele s potřebou přijetí usnesení o navýšení kapacity MŠ na
30 dětí
Usnesení: zastupitelstvo městyse schvaluje navýšení kapacity MŠ na 30 dětí a zároveň
bere na vědomí a zavazuje se doplatit případný plat nového úvazku a příspěvek na žáka.
pro: 14
zdržel se: 0
proti: 0
ad 6b) Starosta seznámil zastupitele s potřebou přijetí dotace ze SFŽP, na snížení
energetické náročnosti budovy budoucího Úřadu městyse P. Ing. Jílek navrhl hlasování
odložit do doby, než budou vyčísleny náklady ostatních prací nutných na dokončení stavby
a přestěhování úřadu.
Hlasování o návrhu starosty schválit přijetí dotace.
pro: 5
zdržel se: 4
proti: 05
Hlasování o návrhu p. Jílka:
pro: 10
zdržel se: 4
proti: 0
Usnesení: zastupitelstvo městyse odkládá schvalování dotace ze SFŽP, na snížení
energetické náročnosti budovy budoucího Úřadu městyse do doby, než budou vyčísleny
náklady ostatních prací nutných na dokončení stavby a přestěhování úřadu.
pro: 14
zdržel se: 0
proti: 0
7) Diskuse

Zasedání starosta ukončil v 19,50 hod.

Zápis ověřil: ……………………… p. Jan Vávra

………………………

p. Pavel Mittasch

Jiří Štěpánek
starosta

Zápis vyhotoven dne: 8.8.2014

