Zápis č. 55
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konaného dne 13.1.2014
Přítomni: dle presenční listiny

Řádné zasedání rady městyse č. 55 dne 13. 1. 2014
Program jednání:
1. Žádost o znovuobnovení nájemního vztahu
2. Žádost o přidělení bytu
3. Aktualizace vnitřní směrnice č.22
4. Záměr vložit pozemek p.č. 202 v kú. Přídolí do společného projektu na
výstavbu chráněného bydlení.
5. Různé
a) Inventarizace v ZŠ
Zahájení:
V úvodu zasedání starosta konstatoval plnou účast členů RM. Zasedání je usnášeníschopné.
Přednesl navržený program, který byl doplněn v bodě různé a poté jednomyslně schválen
všemi členy.
ad 1) Starosta radní seznámil a žádostí p. Zdeňka Klima o znovuobnovení nájemního vztahu
k části pozemku p.č. 198/1 v kú. Přídolí.
Usnesení: Rada městyse souhlasí se znovuobnovením nájemního vztahu k části pozemku p.č.
198/1 v kú. Přídolí. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné se stanovuje
ve výši 1,- Kč/rok/m2.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 2) Starosta radu seznámil s žádostí p. Petry Prchalové, bytem Přídolí 109 o přidělení
obecního bytu.
Usnesení: Rada městyse po projednání konstatuje, že v současné době není žádný volný byt.
Žadatelčina žádost bude evidována a bude se projednávat v momentě, kdy se nějaký byt
uvolní.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 3) Starosta seznámil radní s nutností aktualizovat vnitřní směrnici č.22 – určující vztahy a
hospodaření příspěvkové organizace zřízené Městysem Přídolí.
Usnesení: Rada městyse schvaluje navrženou aktualizaci vnitřní směrnice č.22 – určující
vztahy a hospodaření příspěvkové organizace zřízené Městysem Přídolí tak, jak byla
předložena starostou.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 4) Starosta radu seznámil s pokračujícími jednáními o vzniku společnosti, jež by měla
vybudovat chráněné bydlení pro seniory a v této souvislosti by měl městys vložit do této
společnosti pozemek p.č. 202 v kú. Přídolí.

Usnesení: Rada městyse souhlasí se zveřejněním záměru vložit pozemek p.č. 202 v kú.
Přídolí do společné společnosti.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 5) Různé:
Starosta seznámil radní s žádostí inventarizační komise a p. ředitelky o vyřazení
opotřebovaného zařízení ZŠ a o odpis nezaúčtovatelných zásob skladu školní kuchyně.
Usnesení: Rada městyse ber na vědomí a schvaluje vyřazení opotřebovaného zařízení ZŠ a
odpis nezaúčtovatelných zásob skladu školní kuchyně.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
Zasedání bylo ukončeno: v 17,20 hod

starosta – p. Jiří Štěpánek

Zápis byl vyhotoven dne: 17.12.2013

místostarosta – p. Josef Sýkora

