Zápis č. 52
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konaného dne 25.11.2013
Přítomni: dle presenční listiny

Řádné zasedání rady městyse č. 52 dne 25. 11. 2013
Program jednání:
1. Žádost o pronájem poz. p.č. 16/38 v kú Spolí
2. Rozhodnutí o výši nájmu za poz. p.č. 801/1 v kú. Přídolí a poz. p.č. 1210/1,
1253/2, 1173, 1136/1, 1242/12, 1242/3, 1125/5, 1122/4, 1108/1, 1129/2,
1122/3, 1108/2, 1106, 2882, 1574, 1576/2, 1571/8, 1594/1, 1860/3, 2059/2,
1838/1, 2829/1, 2829/2, 1860/6, 1860/5, 1627, 2832/1, 2798/5 a 1681/5 vše
v kú. Malčice-Osek
3. Informace o ověření hospodaření ZŠ a MŠ v Přídolí
4. Různé
Zahájení:
V úvodu zasedání starosta konstatoval plnou účast členů RM. Zasedání je usnášeníschopné.
Přednesl navržený program, který jednomyslně schválen všemi členy.
ad 1) Starosta seznámil radní s žádostí manželů Mlčákových o pronájem pozemku p.č. 16/38
v kú. Spolí.
Usnesení: Rada městyse se po projednání rozhodla zveřejnit záměr pronájmu pozemku p.č.
16/38 v kú. Spolí
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 2) Starosta seznámil radní s nutností rozhodnout o výši nájmu na pozemky pronajaté
Lesnímu družstvu obcí Přídolí smlouvou č. 229 a 230 s tím, že u těchto smluv je dáno, že rada
městyse rozhodne o výši nájmu na r. 2014 a další do konce r. 2013.
Usnesení: Rada městyse po projednání rozhodla navýšit nájemné za zemědělské pozemky na
2.000,- Kč/ha/rok a na pozemky – způsob využití – ostatní plocha, ostatní komunikace
ponechat nájemné ve výši 100,- Kč/ha/rok
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 3a) Starosta seznámil radní se závěry kontroly ověření vedení účetnictví a hospodaření
v rozpočtové organizaci městyse ZŠ a MŠ Přídolí. Paní ředitelka rezignovala na funkci
ředitele ZŠ a MŠ k 30.11.2013.
Usnesení: Rada městyse po projednání přijala rezignaci ředitelky na funkci
pro: 4
zdržel se: 1
proti: 0
ad 3b) Starosta seznámil radní nutností jmenovat ředitele p.o. do vyhlášení výsledku
konkurzu a navrhl jmenovat p. Janu Sejkovou, současnou učitelku v ZŠ. Zároveň radním
oznámil, že je zapotřebí vyhlásit konkurz na toto uvolněné místo.

Usnesení: Rada městyse jmenuje p. Janu Sejkovou ředitelkou p.o. ZŠ a MŠ Přídolí do
vyhlášení výsledku konkurzu. Starostu pověřují přípravou vyhlášení konkurzu na post ředitele
ZŠ a MŠ Přídolí.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0

Zasedání bylo ukončeno: v 17,00 hod

starosta – p. Jiří Štěpánek

Zápis byl vyhotoven dne: 26.11.2013

místostarosta – p. Josef Sýkora

