Zápis č. 9.
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konané dne 20. 6. 2011
Přítomni: dle presenční listiny,

Řádné zasedání rady městyse č. 9. dne 20. 6. 2011
Program jednání:
1. pozemek. p.č. 171/2 kú. Přídolí
2. nabídka na rekonstrukci fary – projekt ke stav. povolení
3. nabídka na studii přestavby fary
4. Různé
a) oplocení děts. hřiště
b) veř. zakázka „oprava komunikace „Přídolí – Zahrádka“
Zahájení:
V úvodu zasedání starosta konstatoval nadpoloviční účast členů RM. Zasedání je
usnášeníschopné. Přednesl navržený program. Poté byl program jednání RM doplněn a
jednomyslně schválen všemi přítomnými členy.
ad 1a) starosta přednesl informaci o skutečnosti, že pozemek p.č. 171/2 v kú. Přídolí, na
které stojí část tělocvičny a přístavby, je ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR.
Usnesení: Rada městyse pověřuje starostu jednáním v této věci a zjištěním možnosti
bezúplatného převodu tohoto pozemku do vlastnictví městyse, případně možnosti jeho
odkoupení.
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0
ad 2+3) starosta radní seznámil s nabídkami firem SP Studio, Atelier Dvořák Architekti a
Ing. Arch. Otakar Chochola - architekt na rekonstrukci objektu bývalé fary (projektová
dokumentace ke stavebnímu povolení) a na studii přestavby celého areálu bývalé fary.
Usnesení:. Rada městyse po posouzení nabídek vybrala jako nejvýhodnější nabídky firmy SP
Studio a pověřuje starostu podpisem smluv o dílo s touto firmou.
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0
ad 4) Různé
a) starosta seznámil radní s předpokládanou cenou oplocení dětského hřiště.
Usnesení:. Rada městyse pověřuje starostu zařadit položku oplocení dětského hřiště do
rozpočtové změny č.3
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0

b) starosta seznámil radní s textem výzvy k podání nabídky na opravu komunikace
Přídolí - Zahrádka
Usnesení:. Rada městyse souhlasí s textem výzvy a vyhlášením poptávkového řízení na
opravu komunikace Přídolí - Zahrádka
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0

Zasedání bylo ukončeno: v 17,45 hod

starosta – p. Jiří Štěpánek

Zápis byl vyhotoven dne: 21.6.2011

místostarosta – p. Josef Sýkora

