zápis č. 35
Ze zasedání zastupitelstva městyse v Přídolí, konaného dne 2.10.2014
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: Ing. Vítězslav Jílek, Pavel Mittasch, Vilém Nikl, Josef Písko
Ověřovatelé zápisu: Jan Písko, Martina Kamerová

Řádné zasedání zastupitelstva městyse č. 35 dne 2. 10. 2014
Program jednání:
1. Rozpočtová změna č.5
2. Žádost o prodej pozemku p.č. 2540 v kú. Malčice-Osek
3. Žádost o prodej pozemku p.č. 2784/1 v kú. Malčice-Osek
4. Přijetí dotací na energ. snížení náročnosti budov
5. Různé
a) Žádost MS Přídolí o zapůjčení tělocvičny na „Poslední leč“
6. 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. 34 ze
dne 7.8.2014 nebylo připomínek.
pro: 11
zdržel se: 0
proti: 0
ad 1) Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtové změny č. 5/2014, rozpočtové
příjmy se navyšují o 2.154.000,- Kč. Rozpočtové výdaje se navyšují o 2.154.000,- Kč.
Rozpočet je schodkový. Schodek činí 4.519.000,-Kč. Schodek rozpočtu bude uhrazen
přebytkem hospodaření z let minulých. Přebytek hospodaření činí 5.752.665,66 Kč
Usnesení: Zastupitelstvo městyse souhlasí s rozpočtovou změnou č. 5/2014, tak jak byla
navržena.
pro: 11
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. Na základě rozhodnutí
zastupitelstva byl vypracován znalecký posudek. Rada prodej doporučila za cenu 10,Kč/m2.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2540 v kú. Malčice-Osek,
žadateli p. Petrovi Jaukerovi, bytem Husova 107, 370 05 České Budějovice, za cenu 15,- Kč/m2.
Po ročním marném uplynutí lhůty pro naplnění tohoto usnesení pozbývá usnesení svou platnost.
Starostu pověřují přípravou a podpisem smlouvy.
pro: 8
zdržel se: 3
proti: 0
ad 3) Starosta seznámil zastupitele s žádostí p. Josefa Němce, bytem Alt Erlenbach 10, 604
37 Frankfurt o koupi pozemku p.č. 2784/1 v kú. Malčice-Osek. Zároveň byla na městys
Přídolí doručena žádost manželů Vlasty a Petra Procházkových, bytem U Přehrady 574,
382 32 Velešín o koupi části téhož pozemku. Rada doporučila prodej celého pozemku.
Usnesení: zastupitelstvo městyse po projednání souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2784/1
v kú. Malčice-Osek, žadateli p. Josefu Němcovi, bytem Alt Erlenbach 10, 604 37 Frankfurt
za cenu 150,- Kč/m2. Po ročním marném uplynutí lhůty pro naplnění tohoto usnesení
pozbývá usnesení svou platnost. Starostu pověřují přípravou a podpisem smlouvy.
pro: 11
zdržel se: 0
proti: 0

ad 4a) Starosta požádal zastupitele o schválení přijetí dotace na „Snížení energetické
náročnosti budovy ZŠ, MŠ a tělocvičny v Přídolí“
Usnesení: zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí dotace na „Snížení energetické
náročnosti budovy ZŠ, MŠ a tělocvičny v Přídolí“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o
dotaci.
pro: 11
zdržel se: 0
proti: 0
ad 4b) Starosta požádal zastupitele o schválení přijetí dotace na „Snížení energetické
náročnosti budovy Úřady městyse v Přídolí“
Usnesení: zastupitelstvo městyse neschvaluje přijetí dotace na „Snížení energetické
náročnosti budovy Úřadu městyse v Přídolí“ a rozhodnutí o případném přijetí této dotace
ponechává na příštím zastupitelstvu.
pro: 7
zdržel se: 4
proti: 0
ad 5) Různé
ad 5) V tomto bodě starosta zastupitele seznámil s žádostí MS o bezplatné zapůjčení tělocvičny na
tradiční Poslední leč, konanou dne 22.11.2014.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse souhlasí s konáním Poslední leče dne 22.11.2014 a
s odpuštěním poplatku za pronájem tělocvičny, parketu a lavic. Poplatek ze vstupného je pořadatel
povinen uhradit. Podrobnosti si MS Přídolí dojedná se správcem p. Falářem.
S usnesením zastupitelé projevili souhlas poměrem hlasů:
pro: 11
zdržel se: 0
proti: 0
6) Diskuse
V diskuzi starosta seznámil zastupitele s poděkováním Domova důchodců v Horní Plané a zároveň
s žádostí o příspěvek na r. 2015. V letošním roce zastupitelé přidělili finanční dar tomuto zařízení
ve výši 6.000,- Kč. Doporučil, aby se touto žádostí zabývalo až nově zvolené vedení městyse při
přípravě rozpočtu na r. 2015. V tomto bodě zastupitelé nehlasovali.
Zasedání starosta ukončil v 19,40 hod.

Zápis ověřil: ……………………… p. Jan Písko

………………………

p. Martina Kamerová

Jiří Štěpánek
starosta

Zápis vyhotoven dne: 3.10.2014

