Zápis č. 5.
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konané dne 21. 3. 2011
Přítomni: dle presenční listiny,
Omluveni: p. Zdeněk Mráz

Řádné zasedání rady městyse č. 5. dne 21. 3. 2011
Program jednání:

1. Pronájem části poz. p.č. 847/5 kú. Zátes – zahrádky Práčov
2. Úprava nájemného v podkrovních bytech Práčov 12
3. Zadání veř. zakázek – a) plot farské zahrady
b) silnice Přídolí - Zahrádka
c) silnice Dubová - Všeměry
4.
Různé
a)
Ţádost o změnu nájemní smlouvy
b)
Moţnost vytvoření nového prac. místa na údrţbu obce
c)
Směrnice č 1/2011 o platovém zařazení pracovníků VPP

Zahájení:
V úvodu zasedání starosta konstatoval nadpoloviční účast členů RM. Zasedání je
usnášeníschopné. Přednesl navrţený program. Poté byl program jednání RM jednomyslně
schválen všemi přítomnými členy.
ad 1) starosta přednesl ţádosti p. Kurinové a p. Cíny o pronájem části pozemku p.č. 847/5
kú. Zátes.
Usnesení: Rada městyse souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout výše uvedený pozemek.
pro: 4
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 2)
starosta seznámil členy rady s nutností upravit nájemné v podkrovních bytech
v bytovém domě Práčov 12, kde se při rekonstrukci těchto bytových domech zvětšila
vyuţívaná podlahová plocha těchto bytů. Navrhl upravit (navýšit) nájemné o stejnou částku o
jakou se navýšilo nájemné ve stejných bytech v bytovém domě Práčov 11, tj. o 300,- Kč na 1
byt.
Usnesení: Rada městyse souhlasí s navrţeným řešením a navyšuje nájemné dle předneseného
návrhu a to zpětně od 1.1.2011.
pro: 4
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 3a) starosta předloţil radě nabídky na 1. etapu opravy (obnovy) plotu tzv. farské zahrady.
Usnesení: Rada městyse po posouzení zadává provedení zakázky firmě Jiří Vávra. Starostu
pověřuje dalším jednáním s vybranou firmou a podpisem smlouvy o dílo.
pro: 3
zdrţel se: 1
proti: 0

ad 3b) starosta předloţil radě nabídky na opravu komunikace Přídolí – Zahrádka.
Usnesení: Rada městyse po posouzení rozhodla, ţe se jedná o zakázku, kde je třeba vyzvat
nejméně 4 dodavatele k předloţení nabídky. Starostu pověřuje přípravou znění výzvy.
pro: 4
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 3c) starosta předloţil radě nabídky na opravu komunikace Dubová – Všeměry.
Usnesení: Rada městyse po posouzení rozhodla, ţe se jedná o zakázku, kde je třeba vyzvat
nejméně 4 dodavatele k předloţení nabídky. Starostu pověřuje přípravou znění výzvy.
pro: 4
zdrţel se: 0
proti: 0
4 – Různé
ad 4a) starosta předloţil ţádost o změnu nájemní smlouvy (příloha zápisu) na pozemek
734/11 kú. Přídolí
Usnesení: Rada městyse schvaluje změnu dle předloţeného návrhu.
pro: 3
zdrţel se: 1
proti: 0
ad 4b) starosta informoval radní, ţe bylo Úřadem práce schváleno jen jedno místo pro
zaměstnání na VPP a to ještě pouze na měsíc duben. Poţádal tedy proto radu, aby zváţila
moţnost vytvoření nového prac. místa na údrţbu obce pro jednoho pracovníka do trvalého
prac. poměru.
Usnesení: Rada městyse pověřuje starostu stanovením podmínek výběrového řízení na
obsazení místa pracovníka do trvalého prac. poměru na údrţbu obce v případě, ţe Úřad práce
neposkytne finanční podporu pro zaměstnance na VPP.
pro: 4
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 4c) starosta předloţil radě návrh směrnice č 1/2011 o platovém zařazení pracovníků VPP
(příloha zápisu).
Usnesení: Rada městyse schvaluje směrnici č 1/2011 o platovém zařazení pracovníků VPP
dle předloţeného návrhu.
pro: 4
zdrţel se: 0
proti: 0

Zasedání bylo ukončeno: v 18,30 hod
starosta – p. Jiří Štěpánek

Zápis byl vyhotoven dne: 23.3.2011

místostarosta – p. Josef Sýkora

