Zápis č. 7.
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konané dne 2. 5. 2011
Přítomni: dle presenční listiny,

Řádné zasedání rady městyse č. 7. dne 2. 5. 2011
Program jednání:

1. Ţádost o pronájem části poz. p.č. 1870/7 kú. Zátes
2. Ţádost o prodej pozemků p.č. 2863, 2864, 2869, 2512/2, 2515/1
všechny v kú. Malčice-Osek
3. Stanovení celkového počtu zaměstnanců obce dle ust. § 102/2000
Sb. – zákon o obcích
4. Různé

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 ţádost firmy Martex s.r.o. o pronájem pozemku p.č. 1870/7 kú. Zátes.
Usnesení: Rada městyse souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout výše uvedený pozemek.
pro: 5
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 2) starosta seznámil s ţádostí p. Františka Jaukera a Dany Jeřábkové o koupi pozemků
p.č. 2863, 2864, 2869, 2512/2, 2515/1 vše v kú. Malčice-Osek
Usnesení: Rada městyse souhlasí se zveřejněním záměru prodeje výše uvedených pozemků,
avšak pozemky p.č. 2512/2 a 2515/1 nedoporučuje zastupitelstvu k prodeji schválit.
pro: 5
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 3) starosta radní seznámil s faktem, ţe v letošním roce zatím nelze zaměstnat lidi na VPP,
a proto poţádal radu o schválení vytvoření pracovního místa pro jednoho zaměstnance do
pracovního poměru na dobu určitou a zařazení tohoto zaměstnance jako pracovníka na úklid
obce, údrţbu veřejné zeleně, obecních lesů, čištění komunikací, údrţba majetku.
Usnesení: Rada městyse s vytvořením pracovního místa pro jednoho zaměstnance do
pracovního poměru na dobu určitou a zařazení tohoto zaměstnance jako pracovníka na úklid
obce, údrţbu veřejné zeleně, obecních lesů, čištění komunikací, údrţba majetku.
pro: 5
zdrţel se: 0
proti: 0
6) – Různé

Zasedání bylo ukončeno: v 17,30 hod

starosta – p. Jiří Štěpánek

Zápis byl vyhotoven dne: 3.5.2011

místostarosta – p. Josef Sýkora

