Zápis č. 3.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 3. dne 06. 12. 2018
Zahájení: 19:00
Přítomni: 11, dle prezenční listiny
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Josef Sýkora, starosta
Ověřovatelé zápisu: pan Ing. Jiří Haniš, paní Jitka Bohdalová
Program:
1. Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Rozhodnutí o způsobu volby starosty a místostarosty
4. Počet místostarostů, určení, zda bude pozice uvolněná nebo neuvolněná
5. Volba starosty a místostarosty
6. Zřízení kontrolního výboru
7. Zřízení finančního výboru
8. Bytový dům Přídolí č.p. 109
9. Různé
10. Diskuze
Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 2 ze dne 15.11.2018 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-03-1 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu pana Ing. Jiřího
Haniše a paní Jitku Bohdalovou.
ad 3) Předsedající vyhlásil způsob volby starosty a to veřejnou volbu. Nebyl žádný protinávrh.
Návrh Usnesení: Zastupitelé zvolili veřejnou volbu hlasování pro volbu starosty a místostarosty.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-03-3 bylo schváleno.
ad 4) Předsedající zasedání navrhl zrušit usnesení zastupitelstva městyse č. 2018-2-4 a hlasovat
o vytvoření jedné funkce neuvolněného místostarosty.
Návrh Usnesení: Zastupitelé ruší usnesení zastupitelstva městyse č. 2018-2-4 a schvalují zřízení
funkce jednoho neuvolněného místostarosty.
pro:
9
proti: 1
zdržel se: 1
Usnesení 2018-03-4 bylo schváleno.
ad 5) Předsedající navrhl na pozici starosty p. Ing. Vítězslava Jílka. Zastupitel p. Jan Valicsek
navrhl p. Zdeňka Macka na pozici starosty.
Návrh Usnesení 5a: Zastupitelstvo schvaluje na pozici uvolněného starosty p. Ing. Vítězslav Jílka.
pro:
9
proti: 1
zdržel se: 1
Usnesení 2018-03-5a bylo schváleno.
Předsedající vyzval zastupitele k podání návrhu kandidátů na místostarostu. Zastupitel p. Ing. Jiří
Haniš navrhl na pozici neuvolněného místostarosty p. Zdeňka Macka. Nebylo podáno jiných
návrhů. Zastupitel p. Vítězslav Jílek navrhl výši měsíční odměny neuvolněného místostarosty
p. Zdeňka Macka 18.000 Kč. Nebylo podáno jiných návrhů.

Návrh Usnesení 5b: Zastupitelstvo schvaluje na pozici neuvolněného místostarosty p. Zdeňka
Macka. Stanovuje výši měsíční odměny ve výši 18.000 Kč.
pro:
7
proti: 0
zdržel se: 4
Usnesení 2018-03-5b bylo schváleno.
ad 6) Předsedající navrhl zřídit kontrolní výbor. Zastupitel p. Ing. Jiří Haniš navrhl na předsedu
kontrolního výboru p. Jiřího Štěpánka. Nebylo podáno jiných návrhů.
Návrh Usnesení 6a: Zastupitelstvo schvaluje za předsedu kontrolního výboru p. Jiřího Štěpánka.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení 2018-03-6a bylo schváleno.
Nově zvolený předseda kontrolního výboru p. Jiří Štěpánek navrhl zastupitelstvu ke schválení členy
kontrolního výboru: p. Pavla Mittasche, p. Jaroslava Píska, p. Jana Píska.
Návrh Usnesení 6b: Zastupitelstvo schvaluje členy kontrolního výboru: p. Pavla Mittasche,
p. Jaroslava Píska, p. Jana Píska.
pro:
8
proti: 0
zdržel se: 3
Usnesení 2018-03-6b bylo schváleno.
ad 7) Předsedající navrhl zřídit finanční výbor. Zastupitel p. Vítězslav Jílek navrhl stejně jako
v minulém volebním období p. Jitku Bohdalovou.
Návrh Usnesení 7a: Zastupitelstvo schvaluje za předsedkyni finančního výboru paní Jitku
Bohdalovou.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2018-03-7a bylo schváleno.
Nově zvolená předsedkyně finančního výboru p. Jitka Bohdalová navrhla zastupitelstvu ke
schválení členy finančního výboru: paní Věru Cábovou, paní Lenku Vávrovou.
Návrh Usnesení 7b: Zastupitelstvo schvaluje členy finančního výboru: paní Věru Cábovou, paní
Lenku Vávrovou.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2018-03-7b bylo schváleno.
ad 8) Předsedající navrhnul další postup ve věci nabídky na odprodej bytového domu č.p. 109
v Přídolí od společnosti R.E.I.T. Group družstvo - Pardubice, Pernerova 441 441, ČESKÁ
REPUBLIKA. Předložil zastupitelstvu znalecký posudek s návrhem ceny domu čp. 109 ve výši
3.700.000 Kč. Dále uvedl, že majitel bytového domu č.p. 109 nabízí možnost získat nemovitost ve
třech splátkách.
Zastupitelé živě diskutovali o variantách koupě bytového domu, současném stavebně-technickém
stavu nemovitosti a funkčnosti vytápění.
Návrh Usnesení 8: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu jednat dále o ceně nemovitosti
vzhledem ke stavebně – technickému stavu nemovitosti a současnými problémy s vytápěním.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-03-08 bylo schváleno.

ad 9) Diskuse:
Bez diskuze
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:58 hod.
Ověřil: p. Ing. Jiří Haniš
paní Jitka Bohdalová

……………………….
..................................
Ing. Vítězslav Jílek
Starosta

