Zápis č. 35
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 35, dne 29.06.2017
Zahájení: 19:00
Přítomni: 8, dle presenční listiny, p. Jiří Jurík příchod 19:05, p. Jiří Rolník příchod 19:05
Omluveni: p. Jan Vávra, p. Josef Sýkora, p. Jiří Haniš,
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Ing. Vítězslav Jílek, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: p. Oldřich Matějíček, p. Jiří Štěpánek

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Přídolí, příspěvkové organizace městyse za rok 2016
Přezkoumání hospodaření obce, inventarizační zpráva za rok 2016
Schválení závěrečného účtu městyse Přídolí za rok 2016
Schválení účetní závěrky městyse Přídolí za rok 2016
Různé
a) Návrh na navýšení rozsahu pojištění majetku Městyse Přídolí
b) Pouťová zábava 2017 - pořadatelská služba
c) Návrh na geometrické rozdělení pozemku p.č. 2215 v k.ú. Spolí
d) Zápis z kontroly kontrolního výboru – ze dne 31. 5. a 12. 6. 2017
e) Odpověď místostarosty k Zápisu z kontroly kontrolního výboru –
ze dne 31. 5. a 12. 6. 2017
f) Nabídka na odkup lesního pozemku p.č. 417 v k.ú. Malčice
g) Zápis č. 11 z jednání finančního výboru Městyse Přídolí dne 22. 6. 2017
h) Návrh na podání žádosti o příspěvek z dotačního programu Podpora oprav místních
komunikací, 2.výzva pro rok 2017
i) Žádost Mysliveckého spolku o odpuštění poplatku za pronájem tělocvičny a jejího zařízení –
společenská akce „ Poslední leč“
8. Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 34 ze dne 14.06.2017 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program a navrhl ho rozšířit o body a) až h). Zastupitel p. Oldřich
Matějíček navrhl rozšířit program o bod i): Žádost Mysliveckého spolku o odpuštění poplatku za pronájem
tělocvičny a jejího zařízení – společenská akce „ Poslední leč“.
Návrh usnesení 2017-35-1: Program jednání byl schválen přítomnými členy ZM rozšířený o bod a) až i).
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-35-1 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu p. Oldřicha Matějíčka
a p. Jiřího Štěpánka.
Příchod: p. Jiří Jurík, p. Jiří Rolník
ad 3) Místostarosta seznámil ZM s účetní závěrkou, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016 za období
od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 za účetní jednotku ZŠ a MŠ Přídolí, IČO 75000625, se sídlem Přídolí 90,
381 01 Český Krumlov, příspěvkové organizace městyse. Identifikoval účetní záznamy, jako: Rozvaha,
Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Inventarizační zpráva a navrhuje následující usnesení: Zastupitelstvo městyse
Přídolí v průběhu celého roku efektivně posuzovalo rizika a možné ztráty v hospodaření, které mohly v
průběhu roku účetní jednotku ovlivnit, a tím omezilo vznik problémů, které by vedly k neschválení účetní

závěrky. Zastupitelstvo městyse Přídolí rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů, že schvalovaná účetní
závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů,
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace městyse za rok 2016 bez výhrad a v rozsahu dle výše uvedených finančních výkazů.
Zastupitelstvo současně rozhoduje o převodu hospodářského výsledku za rok 2016 do rezervního fondu.
Návrh usnesení 2017-35-3: Zastupitelstvo městyse Přídolí v průběhu celého roku efektivně posuzovalo
rizika a možné ztráty v hospodaření, které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit, a tím omezilo
vznik problémů, které by vedly k neschválení účetní závěrky. Zastupitelstvo městyse Přídolí rozhoduje
nadpoloviční většinou hlasů, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných
podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace účetní jednotky a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace městyse za rok 2016 bez výhrad a
v rozsahu dle výše uvedených finančních výkazů. Zastupitelstvo současně rozhoduje o převodu
hospodářského výsledku za rok 2016 do rezervního fondu.
pro:8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-35-3 bylo schváleno.
ad 4 ) Místostarosta předložil zastupitelům na vědomí „Přezkoumání hospodaření městyse Přídolí za rok
2016“ a návrh na schválení Inventarizační zprávy.
Na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí byla provedena dvě dílčí přezkoumání hospodaření městyse Přídolí a to v
termínech 23. 11. 2016 do 19. 12. 2016 a 25. 05. 2017. Přezkoumání vykonal ekonomický odbor, oddělení
přezkumu a metodiky hospodaření obcí, paní Jana Hůlková a Mgr. Marie Houšková. Přezkoumání
zahrnovalo ověření dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření obcí, souladu
hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo
návratné finanční výpomoci a podmínek jejich požití, věcné a formální správnosti dokladů o
přezkoumávaných operacích. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Přídolí za rok 2016 je
součástí závěrečného účtu, který budeme projednávat v dalším bodě. Při přezkoumání hospodaření městyse
Přídolí za rok 2016 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10
odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle § 2 odst.
2 zákona č. 420/2004 Sb. Chyby jsou uvedeny ve zprávě o výsledcích přezkoumání hospodaření územního
samosprávného celku, která je součástí závěrečného účtu. Současně se zprávou o přezkoumání hospodaření
městyse byla zastupitelům předložena inventarizační zpráva za rok 2016, která shrnuje řádnou inventarizaci
obecního majetku ke dni 31. 12. 2016.
ZM bere informace na vědomí
ad 5 ) Místostarosta předložil zastupitelům k schválení závěrečný účet městyse Přídolí. Návrh závěrečného
účtu byl po dobu od 07. 06. 2016 do 22. 06. 2017 zveřejněn na úřední desce městyse a v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.pridoli.cz dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nejméně po dobu 15 dnů přede
dnem jeho projednání v zastupitelstvu městyse. Při zveřejnění byla stanovena lhůta pro uplatnění písemných
připomínek k návrhu závěrečného účtu ze strany občanů, a to do 22. 06. 2016. V této lhůtě nebyly ze strany
občanů k návrhu závěrečného účtu doručeny žádné připomínky. ZM bere na vědomí, že ze strany občanů
nejsou žádné připomínky a tudíž k nim nevyjadřuje stanovisko.
Místostarosta navrhuje následující usnesení: ZM projednalo údaje o ročním hospodaření městyse za rok
2016, které byly souhrnně zpracovány do závěrečného účtu (závěrečný účet je přílohou zápisu). ZM
projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016, která je součástí závěrečného
účtu. Auditorem byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky uvedené pod ust. § 2 odst. 2 zákona č.
420/2004 Sb. V souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona 420/2004 Sb., ZM přijímá opatření (příloha
zápisu), a stanovuje lhůtu, ve které městys podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření příslušnému
přezkoumávajícímu orgánu, tj. po ukončení inventarizace, nejpozději do 20. 02. 2018.

ZM projednalo závěrečný účet městyse spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření městyse za
uplynulý kalendářní rok na základě § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na
základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a souhlasí s celoročním hospodařením městyse, a to bez výhrad.
Návrh usnesení 2017-35-5: ZM projednalo údaje o ročním hospodaření městyse za rok 2016, které byly
souhrnně zpracovány do závěrečného účtu (závěrečný účet je přílohou zápisu). ZM projednalo zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016, která je součástí závěrečného účtu. Auditorem byly
zjištěny méně závažné chyby a nedostatky uvedené pod ust. § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s
ustanovením § 13 odst. 2 zákona 420/2004 Sb., ZM přijímá opatření (příloha zápisu), a stanovuje lhůtu, ve
které městys podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, tj.
po ukončení inventarizace, nejpozději do 20. 02. 2018.
ZM projednalo závěrečný účet městyse spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření městyse za
uplynulý kalendářní rok na základě § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na
základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a souhlasí s celoročním hospodařením městyse, a to bez výhrad.
pro:8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-35-5 bylo schváleno.
ad 6 ) Místostarosta předložil zastupitelům k schválení návrh účetní závěrky městyse Přídolí za rok 2016.
Účetní závěrka je sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2016 za období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 za
účetní jednotku Městys Přídolí, IČ 00246093, se sídlem Přídolí 2, 381 01 Český Krumlov. Identifikovala
průkazné účetní záznamy a další skutečnosti významné pro uživatele účetní závěrky podle § 6 odst. 3
vyhlášky ministerstva financí č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů, jako: „Rozvaha ke dni 31. 12. 2016, Výkaz zisku
a ztrát ke dni 31. 12. 2016, Příloha účetní závěrky ke dni 31. 12. 2016, Výkaz FIN2-12M ke dni 31. 12.
2016, Inventarizační zpráva za rok 2016, Protokol o výsledku finanční kontroly a hospodaření PO, Zpráva o
výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2016, Zprávy o přezkoumání hospodaření obce
za rok 2016 a Hodnotící zpráva za rok 2016“. Starosta se za účetní jednotku ke schvalování účetní závěrky
podle § 7 odst. 3, vyjádřil takto: „předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu
s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti.
Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka zpracovala účetní
závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.“
Místostarosta navrhuje následující usnesení: „Zastupitelstvo městyse Přídolí v průběhu celého roku efektivně
posuzovalo rizika a možné ztráty v hospodaření, které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit, a tím
omezilo vznik problémů, které by vedly k neschválení účetní závěrky. Zastupitelstvo městyse Přídolí
rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností
posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace účetní jednotky a schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016 bez výhrad a připomínek a v
rozsahu dle výše uvedených finančních výkazů. Zastupitelstvo současně rozhoduje o převodu hospodářského
výsledku za rok 2016 na účet nerozděleného zisku.“
Vyjádření účetní sl. Marie Turnhöferové k návrhu usnesení: „schválení účetní závěrky akceptuji bez
připomínek“.
Návrh usnesení 2017-35-6: „Zastupitelstvo městyse Přídolí v průběhu celého roku efektivně posuzovalo
rizika a možné ztráty v hospodaření, které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit, a tím omezilo
vznik problémů, které by vedly k neschválení účetní závěrky. Zastupitelstvo městyse Přídolí rozhoduje
nadpoloviční většinou hlasů, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných
podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace účetní jednotky a schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016 bez výhrad a připomínek a v rozsahu dle
výše uvedených finančních výkazů. Zastupitelstvo současně rozhoduje o převodu hospodářského výsledku
za rok 2016 na účet nerozděleného zisku.“
pro:8
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení 2017-35-6 bylo schváleno.

ad 7) Různé:
a) Místostarosta sdělil zastupitelům, že interní kontrolou bylo zjištěno, že Městys Přídolí nemá pojištěn
kamerový systém (proti živlům, vandalismu, přepětí v el. síti), dále sloupy a hlavy veřejného
osvětlení a silniční značení. Místostarosta navrhuje pojistit výše uvedený majetek, navýšení
pojistného by pak činilo 13.708 Kč. Zastupitel p. Jiří Rolník se zeptal u jaké společnosti je Městys
Přídolí pojištěn. Místostarosta mu odpověděl, že u České pojišťovny a.s. Zastupitel p. Jiří Štěpánek
řekl, že by bylo vhodné nechat nový rozsah pojištění majetku Městyse Přídolí přepočítat u jiné
renomované firmy na pojišťovacím trhu.
Návrh usnesení 2017-35-7a: Zastupitelstvo městyse Přídolí pověřuje místostarostu p. Ing.
Vítězslava Jílka podpisem dodatku ke stávající pojistné smlouvě s Českou pojišťovnou a.s., který
rozšíří pojistné majetku Městyse Přídolí o kamerový systému (proti živlům, vandalismu, přepětí v el.
síti), sloupy a hlavy veřejného osvětlení, silniční značení.
pro:8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-35-7a bylo schváleno.
b) Místostarosta předložil návrh na zajištění pořadatelské služby na tradiční Svatovavřineckou
pouťovou zábavu, která se bude konat 13.8.2017 od 14. hod. V poslední době se stalo zvykem , že
pořadatelskou službu vždy zajištovali zastupitelé Městyse Přídolí. Místostarosta vyzval přítomné
zastupitele, zda se někdo dobrovolně hlásí jako pořadatel. Zastupitel p. Zdeněk Macek řekl, že by
bylo vhodné, aby pořadatelskou službu zajistilo SDH Přídolí nebo TJ Sokol Přídolí. Zastupitel p.
Jaroslav Písko mu odpověděl, že TJ Sokol pořádá v neděli turnaj v kopané a není tedy možné zajistit
pořadatele ze strany TJ Sokol.
Návrh usnesení 2017-35-7b: Zastupitelstvo městyse Přídolí pověřuje místostarostu p. Ing.
Vítězslava Jílka jednat s SDH Přídolí o zajištění pořadatelské služby na tradiční Svatovavřineckou
pouťovou zábavu pořádanou dne 13.8.2017 od 14. hod. V případě, že SDH Přídolí nebude schopno
zajistit pořadatelkou službu, ZM schvaluje jako náhradní pořadatele zastupitele p. Oldřicha
Matějíčka, p. Jiřího Rolníka, p. Zdeňka Macka.
pro:8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-35-7b bylo schváleno.
c) Místostarosta předložil zastupitelům opakovanou žádost manželů Lustových, Plešivec – Věncova
346, Český Krumlov 381 01, o pronájem části o pozemku p.č. 2215 v k.ú. Spolí. Celý pozemek má
nyní pronajato LDO Přídolí. LDO Přídolí by na pozemek chtělo čerpat dotace na obnovu sadu.
Dotace lze čerpat pouze na celé parcelní celky, proto nelze pronajmout manželům Lustovým pouze
část pozemku. Manželé Lustovi označenou část pozemku využívají, mají ji již dnes oplocenu. Pro
správné čerpání dotace ze strany LDO Přídolí by bylo vhodné, část pozemku využívanou manželi
Lustovými geometricky oddělit a následně pronajmout. Manželé Lustovi jsou ochotni náklady
spojené s geometrickým oddělením uhradit. Zastupitelka paní Bohdalová zastupitelům sdělila, že
manželé Lustovi věděli, že budují plot na obecním pozemku a nyní by mohl Městys Přídolí žádat
uvedení do původního stavu, pokud by nebyl pozemek nyní rozdělen. Dále uvedla, že v okolí
pozemků jsou obecní studny a bude potřeba zachovat k nim přístup. Zastupitel p. Jiří Štěpánek
navrhl, pokud by došlo ke geometrickému oddělení, aby oddělený pozemek byl rozdělen na dvě
parcelní čísla. Zastupitel p. Oldřich Matějíček řekl, že tento postup manželů Lustových považuje za
neakceptovatelný precedent pro budoucí pronájmy obecních pozemků. Místostarosta navrhl
usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje oddělení části pozemku p.č. 2215 v k.ú. Spolí ve výměře
cca 932 m2 a to na dvě parcelní čísla dle projednávaného grafického návrhu tj. cca. 314 m2 a 618 m2.
Manželé Lustovi Plešivec – Věncova 346, Český Krumlov 381 01, uhradí všechny náklady spojené
s geometrickým rozdělením pozemku p.č. 2215 v k.ú. Spolí a to formou zálohy, která bude po
dokončení oddělení a zápisu do KN zúčtována. V případě, že nedojde k úhradě zálohy do 3 měsíců
od tohoto usnesení, pozbývá toto usnesení platnosti. Zastupitelstvo pověřuje místostarostu p. Ing.
Vítězslava Jílka, zajistit geometrické rozdělení pozemku p.č. 2215 v k.ú. Spolí.
Návrh usnesení 2017-35-7c: Zastupitelstvo městyse schvaluje oddělení části pozemku p.č. 2215
v k.ú. Spolí ve výměře cca 932 m2 a to na dvě parcelní čísla dle projednávaného grafického návrhu

tj. cca. 314 m2 a 618 m2. Manželé Lustovi Plešivec – Věncova 346, Český Krumlov 381 01, uhradí
všechny náklady spojené s geometrickým rozdělením pozemku p.č. 2215 v k.ú. Spolí a to formou
zálohy, která bude po dokončení oddělení a zápisu do KN zúčtována. V případě, že nedojde k úhradě
zálohy do 3 měsíců od tohoto usnesení, pozbývá toto usnesení platnosti. Zastupitelstvo pověřuje
místostarostu p. Ing. Vítězslava Jílka, zajistit geometrické rozdělení pozemku p.č. 2215 v k.ú. Spolí
pro:7
proti: 1
zdržel se: 0
Usnesení 2017-35-7c bylo schváleno.
d) Předseda kontrolního výboru p. Jaroslav Písko předložil zastupitelům Zápis z kontroly kontrolního
výboru – ze dne 31. 5. a 12. 6. 2017. Hlavně upozornil, že podle členů kontrolního výboru je ve
smlouvách zajištěno krátké předkupní právo Městyse Přídolí – pouze 20 let. Doporučuje předkupní
právo na dobu neurčitou. Zastupitelé se v následné diskuzi neshodli jednotné délce zástavního práva,
bude řešeno individuálně při každém dalším prodeji.
ZM bere informace na vědomí
e) Místostarosta předložil ZM Odpověď místostarosty k Zápisu z kontroly kontrolního výboru – ze dne
31. 5. a 12. 6. 2017
ZM bere informace na vědomí
f) Místostarosta předložil ZM k projednání nabídku na odkup lesního pozemku p.č. 417 v k.ú. Malčice.
Nabídku podal p. Petr Busta, Nesmeň, 374 01 Ločenice. Zastupitelstvu byl předložen znalecký
posudek č. 95 – 2/2017, který uvádí, že cena pozemku je odhadnuta na 12101,- Kč a cena trvalých
porostů 43998,- Kč. Stáří trvalých porostů je cca. 140 let, jsou těžitelné, pozemek sousedí
s pozemkem v majetku Městyse Přídolí. Místostarosta navrhuje usnesení: Zastupitelstvo Městyse
Přídolí souhlasí s nabídkou na odkup lesního pozemku p.č. 417 v k.ú. Malčice, majitel p. Petr Busta,
Nesmeň, 374 01 Ločenice a to za celkovou cenu: 56.099 Kč. Zastupitelstvo pověřuje místostarostu
p. Ing. Vítězslava Jílka podpisem smlouvy. Platnost tohoto usnesení je jeden rok.
Návrh usnesení 2017-35-7f: Zastupitelstvo Městyse Přídolí souhlasí s nabídkou na odkup lesního
pozemku p.č. 417 v k.ú. Malčice, majitel p. Petr Busta, Nesmeň, 374 01 Ločenice a to za celkovou
cenu: 56.099 Kč. Zastupitelstvo pověřuje místostarostu p. Ing. Vítězslava Jílka podpisem smlouvy.
Platnost tohoto usnesení je jeden rok.
pro:8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-35-7f bylo schváleno.
g) Předsedkyně Finančního výboru ZM předložila Zápis č. 11 z jednání finančního výboru Městyse
Přídolí dne 22. 6. 2017.
ZM bere informace na vědomí
h) Místostarosta předložil ZM k projednání Návrh na podání žádosti o příspěvek z dotačního programu
Podpora oprav místních komunikací, 2.výzva pro rok 2017. Žádost by byla podána na opravu úseku
komunikace Dubová – Všeměry.
Návrh usnesení 2017-35-7h: Zastupitelstvo Městyse Přídolí pověřuje místostarostu p. Ing.
Vítězslava Jílka podáním žádosti o příspěvek z dotačního programu Podpora oprav místních
komunikací, 2.výzva pro rok 2017.
pro:8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-35-7h bylo schváleno.
i) Místostarosta předkládá ZM žádost Mysliveckého spolku o odpuštění poplatku za pronájem
tělocvičny a jejího zařízení – společenská akce „ Poslední leč“.
Návrh usnesení 2017-35-7i: Zastupitelstvo Městyse Přídolí souhlasí s konáním společenská akce
„ Poslední leč“ organizovanou Mysliveckým spolkem. ZM odpouští poplatek za pronájem
tělocvičny a jejího zařízení. ZM ukládá pořadateli s dostatečným předstihem termín konání a
zapůjčení zařízení projednat se správcem tělocvičny p. Miloslavem Falářem.
pro:6
proti: 0
zdržel se:2
Usnesení 2017-35-7i bylo schváleno.

Ad 8) Diskuze
Zastupitelé diskutovali drobné technické a provozní otázky zabezpečení chodu a správy v městysi
Přídolí.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:06 hod.
Ověřil: paní Oldřich Matějíček

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

pan Jiří Štěpánek

..................................
Vítězslav Jílek
Místostarosta

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument
zveřejněn v upravené podobě. Originál je k nahlédnutí na Úřadu Městyse Přídolí

