Zápis č. 54
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konaného dne 15.12.2013
Přítomni: dle presenční listiny

Řádné zasedání rady městyse č. 54 dne 15. 12. 2013
Program jednání:
1. Žádost o uzavření MŠ o vánočních prázdninách
2. Žádost o odpuštění placení nájemného
3. Smlouva o zřízení místa zpětného odběru
4. Prodloužení nájemních smluv
5. Žádost o pronájem pozemku p.č 16/38 kú. Spolí
6. Různé
a) Žádost AMK
b) Jmenování konkurzní komise
Zahájení:
V úvodu zasedání starosta konstatoval plnou účast členů RM. Zasedání je usnášeníschopné.
Přednesl navržený program, který jednomyslně schválen všemi členy.
ad 1) Starosta radní seznámil a žádostí p. ředitelky na uzavření MŠ v době vánočních
prázdnin.
Usnesení: Rada městyse souhlasí s uzavřením MŠ v době vánočních prázdnin..
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 2) Starosta radu seznámil s žádostí p. Michala Daneka o odpuštění placení nájemného za
měsíc prosinec, za svého zesnulého otce a požádal o posečkání s placením nájemného za
měsíc listopad 2013 do února 2014, zároveň oznámil že pronajatý byt bude odevzdán do
20.12.2013.
Usnesení: Rada městyse po projednání upouští od placení nájemného za měsíc prosinec a
s odkladem platby nájemného za měsíc listopad dle žádosti. Byt bude předán do 20.12.2013.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 3) Starosta seznámil radní se smlouvou na zřízení místa zpětného odběru s firmou
ECOBAT s.r.o. na sběr použitých přenosných baterií.
Usnesení: Rada městyse pověřuje starostu podpisem smlouvy na zřízení místa zpětného
odběru s firmou ECOBAT s.r.o. na sběr použitých přenosných baterií.
pro: 5
zdržel se: o
proti: 0
ad 4) Starosta seznámil radní se stavem dlužníků nájemného v bytových domech Práčov 11 a
12. Již třetí měsíc je pozadu s placením nájemného p. Nikol Mašková, a protože se v tomto
bytě celý rok nezdržuje, navrhl neobnovit nájemní smlouvu k bytu č. 8, Práčov 12.

Usnesení: Rada městyse na základě seznámení se s fakty rozhodla neprodloužit nájemní
smlouvu k bytu č. 8, Práčov 12 s p. Nikol Maškovou a požaduje předání předmětného bytu do
31.12.2013.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 5) Starosta seznámil radní s žádostí o pronájem poz. p.č. 16/38 v kú. Spolí, zároveň
upozornil, že na pozemku je uložen vodovod.
Usnesení: Rada městyse po projednání pronajímá poz. p.č. 16/38 v kú. Spolí manželům
Mlčákovým, bytem Plešivec 374, 381 01 Český Krumlov, za cenu 1,- Kč/m2/rok. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu 10 let. Starostu rada pověřuje podpisem nájemní smlouvy.
Ve smlouvě bude zohledněno právo přístupu pro případnou opravu nebo výměnu vodovodu.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 6) Různé:
ad 6a) Starosta seznámil radní s žádostí AMK Český Krumlov s povolením uzavírky při
Rallye Český Krumlov v r. 2014.
Usnesení: Rada městyse nedoporučuje schválit uzavírku v požadované trase přes osadu Spolí,
preferuje variantu přes Přídolí, jako v předcházejících letech.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 6b) Starosta seznámil radu s nutností obsadit konkurzní komisi na konkurz na ředitele/ku
MŠ a ZŠ. Navrhl p. Jana Vávru a p. Jiřího Štěpánka za zřizovatele, p. Janu Palmovou za JČ
kraj, p. Ing. Romanu Šolcovou za MěÚ Český Krumlov, p. Jindřišku Kehmovou za ZŠ a MŠ
Přídolí, p. Mgr. Janu Novotnou za ČŠI a p. Pavla Mittasche za školskou radu.
Usnesení: Rada městyse schvaluje obsazení konkurzní komise v navrhovaném složení.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
Zasedání bylo ukončeno: v 17,10 hod

starosta – p. Jiří Štěpánek

Zápis byl vyhotoven dne: 17.12.2013

místostarosta – p. Josef Sýkora

