Zápis č. 2.
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konané dne 14. 12. 2010
Přítomni: dle presenční listiny, všichni členové rady
Omluveni:

Řádné zasedání rady městyse č. 2. dne 14. 12. 2010
Program jednání:
1. Rozhodnutí o počtu zaměstnanců na VPP v r. 2011
2. Příprava jednání zastupitelstva
3. Různé
a) Reorganizace Úřadu městyse – zrušení pracovních míst a vytvoření
nového místa
b) Žádost o přehodnocení nájmu prostranství na umístění pouťových atrakcí
v rámci usnesení č. 1/3 ze dne 15.11.2010
c) Žádost o revokaci usnesení rady č.1/2 ze dne 15.11.2010
Zahájení:
V úvodu zasedání starosta konstatoval plnou účast členů RM. Zasedání je usnášeníschopné.
Poté přednesl navržený program, který byl v bodě Různé doplněn. Poté byl program jednání
RM jednomyslně schválen všemi přítomnými členy.
ad 1) Starosta přednesl návrh opětovně zaměstnat v rámci VPP 4 zaměstnance.
Usnesení: Rada městyse schvaluje počet 4 zaměstnanců na VPP v r. 2011.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 2) a) V tomto bodě starosta předložil návrh programu na příští jednání zastupitelstva.
Usnesení: Rada městyse připravila návrh programu jednání pro 3. zasedání zastupitelstva.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
b) V tomto bodě starosta navrhl provést změnu v usnesení rady č.1/6d ze dne
15.11.2010, kde bylo radou městyse schváleno: že termíny pro konání ZM budou jednou za
dva měsíce a to vždy druhý čtvrtek v měsíci. Touto změnou bude schváleno: že termíny pro
konání ZM budou jednou za dva měsíce a to vždy v první čtvrtek v měsíci.
Usnesení: Rada městyse schvaluje změnu v usnesení č.1/6d ze dne15.11.2010, usnesení nově
zní: termíny pro konání ZM budou jednou za dva měsíce a to vždy první čtvrtek v měsíci.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 3)

a) V tomto bodě přednesl starosta návrh na reorganizaci Úřadu městyse, zrušením
dvou pracovních míst a vytvořením jednoho nového pracovního místa. S tím, že na
nové pracovní místo bude vyhlášené výběrové řízení.

Usnesení: Rada městyse schvaluje navrženou reorganizaci Úřadu městyse.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
b) Starosta přednesl žádost o přehodnocení nájmu prostranství na umístění pouťových
atrakcí v rámci usnesení č.1/3 ze den 15.11.2010 podanou p. Jaroslavem Holým, bytem
Václava Wolfa 10, 370 05 České Budějovice.
Usnesení: Rada městyse projednala žádost p. Jaroslava Holého, bytem Václava Wolfa 10,
370 05 České Budějovice a ponechává své rozhodnutí viz. usnesení č.1/3 ze dne 15.11.2010
beze změny.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
c) Starosta přednesl žádost s odůvodněním, o revokaci usnesení č.1/2 ze dne
15.11.2010 podanou p. Janem Cínou, bytem Práčov 12, 381 01 Český Krumlov.
Usnesení: Rada městyse po projednání žádosti s odůvodněním p. Jana Cíny, bytem Práčov
12, 381 01 Český Krumlov, neschvaluje revokaci usnesení č.1/2 ze dne 15.11.2010.
pro: 3
zdržel se: 1
proti: 1
Zasedání bylo ukončeno: v 18,00 hod.

Zapsala: Bc. Žaneta Bláhová

starosta – p. Jiří štěpánek

místostarosta – p. Josef Sýkora

Zápis byl vyhotoven dne: 15.12.2010

