Zápis č. 48
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konaného dne 2.9.2013
Přítomni: dle presenční listiny
Omluven: Zdeněk Mráz

Řádné zasedání rady městyse č. 47 dne 12. 8. 2013
Program jednání:
1. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí – SAG Elektrovod
2. Žádost o odprodej pozemku p.č. 3/4 a 255/2 v kú. Zátes – zveřejnění záměru
3. Ukončení nájmu k pozemku p.č. PK 167/2 v kú. Všeměry
4. Žádost o revokaci usnesení č. 47/4a) ze dne 12.8.2013
5. Žádost ZŠ o upřesňující informace
6. Zpráva o přijatých opatřeních v ZŠ
7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 19.6.2012
8. Různé
a) Cenová nabídka na opravu komunikace Přídolí – Spolí
b) Žádost o prodej části pozemku p.č. 175/2 v kú. Přídolí
c) Žádost o pronájem poz. p.č. 2209/2 v kú. Malčice-Osek – PDO Přídolí
d) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - Nikl
e) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – Pozdníčková
f) Návrh na zrušení nájemní smlouvy - Klim
Zahájení:
V úvodu zasedání starosta konstatoval nadpoloviční účast členů RM. Zasedání je
usnášeníschopné. Přednesl navržený program, který byl po doplnění jednomyslně schválen
všemi členy.
ad 1a) Starosta seznámil radní s žádostí firmy SAG Elektrovod a.s. o uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí na pozemcích p.č. 734/4, 97/1, 854/6, 801/1, 736/3, 1030/2, 1090/2a 1090/6
v kú. Přídolí, ve prospěch firmy E.ON Česká republika s.r.o.
Usnesení:. Rada městyse pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k výše uvedeným pozemkům ve prospěch firmy E.ON Česká republika
s.r.o., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0
ad 1b) Starosta seznámil radní s žádostí firmy SAG Elektrovod a.s. o uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí na pozemcích p.č. 2885, 1122/3, 1122/4, 1122/5, 1129/2, 2891 a 2887 v kú.
Malčice-Osek, ve prospěch firmy E.ON Česká republika s.r.o.
Usnesení:. Rada městyse pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k výše uvedeným pozemkům ve prospěch firmy E.ON Česká republika
s.r.o., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0

ad 2) Starosta seznámil radní s žádostí p. Karla Šimíčka, bytem Bratří Jaroňků 515/4, 741 01
Nový Jičín o koupi pozemků p.č. 3/4 a 255/2 v kú.Zátes.
Usnesení: Rada městyse se po projednání rozhodla zveřejnit záměr prodat pozemky p.č. 3/4 a
255/2 v kú. Zátes. Starostu pověřuje zveřejněním záměru.
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0
ad 3) Starosta informoval radní o faktu, že byl městysu převeden pozemek .č. PK 167/2 v kú.
Všeměry. Tento pozemek městys přebírá spolu se závazkem – pronájmem firmě Martex s.r.o.,
Přídolí 129 a navrhuje vypovědět stávající nájemní smlouvu uzavřenou s Pozemkovým
fondem a nabídnout firmě Martex s.r.o., novou nájemní smlouvu s městysem Přídolí.
Usnesení: Rada městyse souhlasí s vypovězením stávající nájemní smlouvy uzavřené firmou
Martex s.r.o. s Pozemkovým fondem a nabídkou firmě Martex s.r.o., Přídolí 129, 381 01 na
novou nájemní smlouvu s městysem Přídolí.
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0
ad 4) Starosta seznámil radní s faktem, že p. Simona Koubová, bytem Přídolí- Práčov 12
podala žádost o revokaci usnesení č. 47/4 a požádala radu o zrušení výpovědi nájmu bytu č. 1.
Dlužné nájemné za měsíce květen a červen již uhradila a za měsíce červenec a srpen uhradí
do 22.9.2013, další nájmy pak bude hradit řádně a včas.
Usnesení: Rada městyse pověřuje starostu posečkáním do úhrady dlužného nájemného a
v případě, že bude uhrazeno včas a v plné výši, stažením výpovědi k výše uvedenému bytu.
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0
ad 5) Starosta seznámil radní s žádostí o podání upřesňujících informací o účtování venkovní
hrací sestavy Johana a s žádostí ZŠ o vytvoření směrnice, která stanoví postupy platné při
řízení příspěvkové organizace.
Starosta informoval radu městyse, že informaci o účtování venkovní hrací sestavy Johana již
předal p. ředitelce ZŠ a směrnice, která stanoví postupy platné při řízení příspěvkové
organizace, se již připravuje. Rada městyse vzala informace na vědomí.
ad 6) Starosta seznámil radní se zprávou o přijatých opatřeních v ZŠ Přídolí, která byla radou
požadována usnesením č. 45/7 ze dne 17.6.2013.
Rada městyse vzala informace na vědomí. V měsíci říjnu provede auditorská firma kontrolní
audit se zaměřením na plnění opatření.
ad 7) Starosta seznámil radní s dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 305/2012 ze dne 19.6.2012
na stavbu ČOV Přídolí.
Usnesení: Rada městyse pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2. ke smlouvě o dílo č.
305/2012 ze dne 19.6.2012 na stavbu ČOV Přídolí.
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0
ad 8) Různé
ad 8a) Starosta seznámil radní s cenovou nabídkou na opravu komunikace Přídolí – Macho
vice
Usnesení: Rada městyse pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na opravu komunikace
Přídolí – Machovice s firmou Služby městy Český Krumlov, Domoradice 1, 381 01, IČ:
25151321,
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0

ad 8b) Starosta seznámil radní s žádostí manželů Gondekových, bytem Přídolí 18, 381 01 o
prodej části pozemku p.č. 175/2 v kú. Přídolí.
Usnesení: Rada městyse se po projednání rozhodla zveřejnit záměr prodat část pozemku p.č.
175/2 v kú. Přídolí. Starostu pověřuje zveřejněním záměru.
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0
ad 8c) Starosta seznámil radní s žádostí LDO Přídolí, sídlem Přídolí 118, 381 01 o pronájem
pozemku p.č. 2209/2 v kú. Malčice-Osek.
Usnesení: Rada městyse schvaluje uzavření smlouvy na pronájem pozemku p.č. 2209/2 v kú.
Malčice-Osek LDO Přídolí, se sídlem Přídolí 118 na dobu 10 let za cenu 2.000,- Kč/ha/rok.
Starostu pověřuje podpisem smlouvy.
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0
ad 8d) Starosta seznámil radní s žádostí p. Viléma Nikla, bytem Přídolí 42, 381 01 o
prodloužení nájemní smlouvy k části pozemku p.č. 847/2 v kú. Zátes.
Usnesení: Rada městyse se po projednání rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část pozemku
p.č. 847/2 v kú. Zátes. Starostu pověřuje zveřejněním záměru.
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0
ad 8e) Starosta seznámil radní s žádostí p. Jany Pozdníčkové, bytem Přídolí 136, 381 01 o
prodloužení nájemní smlouvy k pozemku p.č. 159/1 v kú. Přídolí.
Usnesení: Rada městyse se po projednání rozhodla zveřejnit záměr pronajmout pozemek p.č.
159/1 v kú. přídolí. Starostu pověřuje zveřejněním záměru.
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0
ad 8f) Starosta seznámil radní s faktem, že p. Zdeněk Klim, bytem Přídolí 12, 381 01 si přes
urgence neplní své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy č. 110 – nájem části pozemku
p.č. 198/1 v kú. Přídolí. Neplacení nájemného a navrhl vypovědět tuto nájemní smlouvu.
Usnesení: Rada městyse se po projednání rozhodla vypovědět nájemní smlouvu č. 110 k části
pozemku p.č. 198/1 v kú. Přídolí. Starostu pověřuje zasláním výpovědi.
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0

Zasedání bylo ukončeno: v 17,30 hod

starosta – p. Jiří Štěpánek

Zápis byl vyhotoven dne: 3.9.2013

místostarosta – p. Josef Sýkora

