Zápis č. 6.
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konané dne 18. 4. 2011
Přítomni: dle presenční listiny,

Řádné zasedání rady městyse č. 6. dne 18. 4. 2011
Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
a)
b)

Pronájem části poz. p.č. 847/5 kú. Zátes – zahrádky Práčov
Smlouva o zřízení práva věcného břemene
Ţádost o strom na májku
Smlouva o ochraně objektu
Ţádost o pronájem části pozemku PK 1681/5 kú. Malčice-Osek
Různé
Schválení výzvy veřejné zakázky
Jmenování výběrové komise pro posouzení veřejné zakázky

Zahájení:
V úvodu zasedání starosta konstatoval plnou 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 s pronájmem a pověřuje starostu uzavřením nájemní
smlouvy k části pozemku p.č. 847/5 v kú. Zátes (zahrádkářská kolonie Práčov). Nájemcem se
stává p. Michaela Kurinová, bytem Přídolí-Práčov 12, 381 01. Nájemní smlouva se uzavírá na
10 let a nájemné se stanovuje na 0,80 Kč/m2/rok.
pro: 5
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 2) starosta seznámil s ţádostí o uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene na
základě jiţ dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene na
pozemku p.č. 2155/1 kú Přídolí ve prospěch firmy EON Česká republika s.r.o. ze dne
4.9.2010.
Usnesení: Rada městyse souhlasí a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o zřízení práva
věcného břemene na pozemku p.č. 2155/1 kú Přídolí ve prospěch firmy EON Česká
republika s.r.o., sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, za jednorázovou
úhradu 1.000,- Kč.
pro: 5
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 3) starosta předloţil radě ţádost SDH Přídolí o darování stromu na májku.
Usnesení: Rada městyse souhlasí s darováním stromu na májku SDH Přídolí.
pro: 5
zdrţel se: 0

proti: 0

ad 4) starosta předloţil radě návrh mandátní smlouvy na ostrahu objektu Úřadu městyse
s firmou Jiří Steinbauer - Elektronika.
Usnesení: Rada městyse po posouzení pověřuje starostu podpisem mandátní smlouvy na
ostrahu objektu Úřadu městyse s firmou Jiří Steinbauer - Elektronika.
pro: 5
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 5) starosta předloţil radě ţádost o pronájem části pozemku p.č. PK 1681/5 v kú MalčiceOsek.
Usnesení: Rada městyse souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout výše uvedený pozemek.
pro: 5
zdrţel se: 0
proti: 0
6) – Různé
ad 6a) starosta předloţil radě k posouzení zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky
„oprava místní komunikace Dubová – Všeměry“
Usnesení: Rada městyse po posouzení schvaluje znění zadávací dokumentace pro zadání
veřejné zakázky „oprava místní komunikace Dubová – Všeměry“ a pověřuje starostu
vyhlášením poptávkového řízení na zhotovitele stavby.
pro: 5
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 6b) starosta informoval radní, ţe na výzvu, aby se přihlásili občané do komise pro
posuzování veřejných zakázek, se nikdo nepřihlásil, a proto navrhuje, aby se členy komise pro
výběr zhotovitele veřejné zakázky „oprava místní komunikace Dubová – Všeměry“ stali
členové stavebního výboru.
Usnesení: Rada městyse jako zadavatel jmenuje podle § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi za účelem výběru zhotovitele stavby „Oprava
místní komunikace Dubová - Všeměry“ ve sloţení, Jan Vávra, Přídolí 41, Jiří Vávra, Přídolí
60, Jan Valicsek, Přídolí 139, Jiří Haniš ml., Přídolí 56 a Jiří Rolník, Přídolí 122.
pro: 5
zdrţel se: 0
proti: 0

Zasedání bylo ukončeno: v 17,30 hod
starosta – p. Jiří Štěpánek

Zápis byl vyhotoven dne: 19.4.2011

místostarosta – p. Josef Sýkora

