Zápis č. 1.
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konané dne 15. 11. 2010
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni:

Řádné zasedání rady městyse č. 1. dne 15. 11. 2010
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jednací řád rady
Prodlouţení nájemních smluv v obecních bytech
Pronájem pozemku p.č. 200/1 k.ú. Přídolí – pouťové atrakce
Ţádost o pronájem části pozemku p.č. 346/4 k.ú. Přídolí
Ţádost o přidělení bytu
Různé
a) Informace o výsledku k podanému projektu rekonstrukce cyklotrasy č. 12
na místní komunikaci v úseku Dubová – Všeměry
b) Návrh na umístění dopravní značky
c) Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy č. 102 – pozemek p.č. 16/24 v k.ú.
Spolí
d) Sestavení termínů jednání obecního zastupitelstva městyse
e) Informace o schválení nové vlajky městyse Přídolí

Zahájení:
V úvodu zasedání starosta konstatoval plnou účast členů RM. Zasedání je usnášení schopné.
Poté přednesl navrţený program, který byl v bodě Různé doplněn. Poté byl program jednání
RM jednomyslně schválen všemi přítomnými členy.
ad 1) Starosta předloţil radním jednací řád rady, který byl přečten. Následovala diskuze k čl.
3 bod 2. Radní navrhli v čl. 3 bodu 2 ponechat zasedání rady městyse jako neveřejné, tak jak
stanovuje zákon s tím, ţe k jednáním je umoţněno přizvání členů zastupitelstva městyse nebo
jiných osob v souvislosti s poţadavky a programem jednání. Dále radní navrhli, aby zápisy ze
zasedání rady městyse byly zveřejňovány na webových stránkách městyse Přídolí
Usnesení: Po projednání rada městyse schvaluje jednací řád rady. Rada městyse dále
schvaluje, ţe zápisy ze zasedání rady městyse budou zveřejňovány na webových stránkách
městyse Přídolí.
pro: 5
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 2) V tomto bodě starosta předloţil návrh na prodlouţení nájemních smluv v obecních
bytech. Tento návrh byl přečten, včetně stavů aktuálních nedoplatků na platbách nájemného.
Dlouhodobým neplatičem dle aktuálních stavů je pouze pan J. Cína.

Radní navrhli prodlouţení nájemních smluv všem nájemníkům, a ukončení nájemního stavu s
p. Janem Cínou, bytem Práčov 12, byt č.8.
Usnesení: Rada městyse schvaluje prodlouţení nájemních smluv všem nájemníkům
s výjimkou pana J. Cíny, kterému nájemní smlouva nebude od 1.1.2011 prodlouţena.
pro: 5
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 3) V tomto bodě přednesl starosta tři ţádosti k delšímu pronájmu (na období od r. 2011 do
r. 2014) p.č. 200/1 k.ú. Přídolí – v rámci konání poutě a umístění pouťových atrakcí. Ţádost
podal pan Roman Holý, bytem Josefa Lady 2, 370 01 České Budějovice, Miroslav Zaňák,
bytem Bezdrevská 13, 370 11 České Budějovice a Jaroslav Holý, bytem Václava Wolfa 10,
370 05 České Budějovice.
Usnesení: Rada městyse schvaluje pronajmout pozemek p.č. 200/1 k.ú. Přídolí – v rámci
konání poutě a umístění pouťových atrakcí na období od r. 2011 do r. 2014 panu Miroslavu
Zaňákovi, bytem Bezdrevská 13, 370 11 České Budějovice. Nájemné se stanovuje ve výši
1.000,- Kč/rok.
pro: 5
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 4) V tomto bodě starosta seznámil radní s ţádostí firmy RWM – Energo s.r.o., sídlem
Domoradická 87, 381 01 Český Krumlov, o krátkodobý pronájem (do 15.12.2010) části
pozemku p.č. 346/4 k.ú. Přídolí
Usnesení: Rada městyse schvaluje pronájem části pozemku p.č. 346/4 k.ú. Přídolí firmě
RWM-Energo s.r.o., sídlem Domoradická 87, 381 01 Český Krumlov do 15.12.2010 , za cenu
3.000,- Kč s tím, ţe firma uvede pronajatý pozemek do původního stavu.
pro: 5
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 5) Starosta seznámil radu s ţádosti o přidělení obecního bytu, podanou p. Michaelou
Kurinovou, bytem Práčov 12, která ţádá přidělení většího bytu
Usnesení: Rada městyse projednala ţádost podanou pí. Michaelou Kurinovou s rozhodnutím,
ţe v současné době není volný ţádný obecní byt.
pro: 5
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 6) Starosta v tomto bodě seznámil radní s několika informacemi:
ad 6a) starosta informoval radní o výsledku, podaného projektu rekonstrukce cyklotrasy č.
12 na místní komunikaci v úseku Dubová – Všeměry do datačního programu – dle výsledku
nebyl projekt rekonstrukce cyklotrasy vybrán
ad 6b) p. J. Sýkora navrhl umístění dopravní značky zákazu vjezdu pro nákladní vozy nad
3,5 t z obce Zátoň směrem do Všeměr. Starosta přislíbil, ţe se věcí bude zabývat
ad 6c) Starosta seznámil radní s ţádostí pana Stanislava Gorčici, bytem Boršov nad Vltavou
317, 373 82 Boršov nad Vltavou, o prodlouţení nájemní smlouvy k pozemku p.č. 16/24
v k.ú. Spolí do r. 2020.

Usnesení: Rada městyse schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č.
16/24 k.ú. Spolí p. Stanislavovi Gorčicovi, bytem Boršov nad Vltavou 317, 373 82 Boršov
nad Vltavou, do 31.12.2020, nájemné činí 0,80 Kč/m2/rok.
pro: 5
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 6d) Starosta navrhl radě stanovit termíny konání zastupitelstva městyse jednou za dva
měsíce a to vţdy v druhý čtvrtek v daném měsíci.
Usnesení: Rada městyse schvaluje termíny pro konání zastupitelstva jednou za dva měsíce a
to vţdy v druhý čtvrtek v měsíci.
pro: 5
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 6e) Starosta informoval radní o schválení vlajky městyse podvýborem pro heraldiku a
vexikologii.
Zasedání rady skončeno: v 18,10 hod.

Zapsala: Bc. Ţaneta Bláhová

Se zněním zápisu souhlasí:

starosta - p. Jiří Štěpánek

Zápis vyhotoven dne: 19.11.2010

místostarosta - p. Josef Sýkora

