Zápis č. 56
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konaného dne 27.1.2014
Přítomni: dle presenční listiny

Řádné zasedání rady městyse č. 56 dne 27. 1. 2014
Program jednání:
1. Ukončení nájemního stavu k bytu v ZŠ
2. Žádost o prodej části poz. p.č. 198/1 v kú. Přídolí
3. Přidělení bytu č. 8 v bytovém domě Přídolí-Práčov 12
4. Příloha č.1 k vnitřní směrnici č.10
5. Žádost o převod nájmu
6. Nabídka možnosti odkoupení pozemku p.č. 50/14 v kú. Přídolí
7. Různé
Zahájení:
V úvodu zasedání starosta konstatoval plnou účast členů RM. Zasedání je usnášeníschopné.
Přednesl navržený program, který byl jednomyslně schválen všemi členy.
ad 1) Starosta radní seznámil s výpovědí nájmu bytu v ZŠ, kterou podala p. Jana Sejková –
nájemnice.
Usnesení: Rada městyse bere na vědomí předloženou výpověď a v souvislosti s faktem, že se
jedná o byt, který 27.12.2013 vyhořel a je v současné době v rekonstrukci, nebude jej rada do
ukončení oprav pronajímat.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 2) Starosta radu seznámil s žádostí p. Martina Juríka, bytem Přídolí 11, 381 01, o prodej
části pozemku p.č. 198/1 v kú. Přídolí za účelem rozšíření zahrady.
Usnesení: Rada městyse po projednání konstatuje, že v současné době je požadovaná část
pozemku pronajata. Rada navrhuje odkup pronajatého pozemku současnému nájemci a
v případě jeho negativního stanoviska, navrhuje zastupitelstvu prodej této části pozemku
žadateli. Zároveň rada městyse zveřejní záměr prodeje na úřední desce.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 3) Starosta seznámil radní s žádostmi o byt v důsledku uvolnění garzoniery v bytovém
domě Práčov 12
Usnesení: Rada městyse po projednání schvaluje přidělení bytu č.8 v bytovém domě Práčov
12, p. Boženě Gorčicové, bytem Přídolí 109, 381 01.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 4) Starosta radu seznámil s přílohou č.1 ke směrnici č. 10 ze dne 1.5.2013 – Harmonogram
účetní závěrky, která reflektuje na změnu některých zákonů a předpisů.
Usnesení: Rada městyse schvaluje přílohu č. 1, ke směrnici č.10 – Harmonogram účetní
závěrky
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0

ad 5) Starosta radu seznámil s žádostí p. Marie Soukupové o převod nájmu pozemku p.č. 5/1
v kú. Spolí, z důvodu úmrtí manžela – nájemce pozemku.
Usnesení: Rada městyse po projednání schvaluje převod nájmu pozemku na manželku
bývalého nájemce. Starostu pověřuje vyhotovením dodatku k nájemní smlouvě.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 6) Starosta radu seznámil s návrhem p. Marka Dudáka na odkoupení pozemku p.č. 50/14
v kú. Přídolí, který je oddělen z parcely p.č. 50/1 v kú . Přídolí a v současné době je tento
pozemek oddělen a zapisován na katastru nemovitostí v Českém Krumlově.
Usnesení: Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse odkoupení tohoto pozemku.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 5) Různé:
Starosta seznámil radu s připravovaným projrktem chráněného bydlení pro seniory. Radní
vzali informace na vědomí, v tomto bodě nehlasovali.

Zasedání bylo ukončeno: v 17,30 hod

starosta – p. Jiří Štěpánek

Zápis byl vyhotoven dne: 29.12.2013

místostarosta – p. Josef Sýkora

