Zápis č. 15.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.15 , dne 12. 10. 2015
Zahájení: 19:00
Přítomni: 8, dle presenční listiny
Omluveni: p. Jan Vávra, p. Jiří Jurík, Zdeněk Macek
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Josef Sýkora, starosta
Ověřovatelé zápisu: p. Jiří Rolník, pí. Jitka Bohdalová
Program jednání:
1. Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Návrh smlouvy se zhotovitelem stavební akce z grantu POV JčK – Stavební úpravy
budoucího úřadu městyse Přídolí
4. Diskuze
Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 14 ze dne 1.10.2015 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program.
Návrh usnesení 2015-15-1: Program jednání byl schválen přítomnými členy obecního
zastupitelstva.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2015-15-1 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu p. Jiřího Rolníka
a pí. Jitku Bohdalovou.
ad 3) Starosta předložil zastupitelům ke schválení návrh smlouvy se zhotovitelem stavební akce
(grantu POV JčK – Stavební úpravy budoucího úřadu městyse Přídolí) firmou - Stavební Firma H &
Co. - Hodboď Milan. Starosta navrhuje přijmout smlouvu, tak jak je navržena.
Návrh usnesení 2015-15-3: Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh smlouvy se zhotovitelem
stavební akce z grantu POV JčK – Stavební úpravy budoucího úřadu městyse Přídolí firmou Stavební Firma H & Co. - Hodboď Milan a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2015-15-3 bylo schváleno.
ad 4) Diskuze
Starosta představil ZM novou účetní Úřadu městyse sl. Marii Turnhöferovou. Zastupitel p. Jaroslav
Písko starostovi sdělil, že nejde obecní rozhlas u domu pana Petra Trávníčka. Starosta mu odpověděl,
že závadu prověří. Dále se p. Jaroslav Písko ptal, jaký záměr má starosta s využitím Farské zahrady.
Rád by v tomto prostoru viděl místo pro společenské akce typu Májka, Rozsvícení vánočního stromu
atd. Starosta mu odpověděl, že v tomto má podobný názor. Je nutné nechat zpracovat projekt. P.
Jaroslav Písko doplnil, že by se měla Májka 2016 konat už ve Farské zahradě. Pan Rolník se ptal
starosty, zda letos dokoupí další světelné řetězy na vánoční strom. Starosta odpověděl, že by rád

nechal nákup až na další rok, kdy by strom měl být již ve Farské zahradě. P. Rolník zopakoval, že by
bylo vhodné strom dovybavit již letos. Dále se p. Rolník zeptal starosty, zda bude posílen kamerový
systém v obci. Místostarosta p. Vítězslav Jílek mu opověděl, že Úřad má k dispozici nabídku na
rozšíření systému o dvě kamery včetně přechodu na digitální systém. Orientační cena, včetně
převodníků pro současné kamery na nový systém, je cca. 100.000 bez DPH. Nejdříve se Úřad pokusí
rozšířit kamerový systém získáním grantu.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 19:20 hod.
Ověřil: p. Jiří Rolník
pí. Jitka Bohdalová

.................................
..................................

Josef Sýkora
Starosta

