Zápis č. 11.
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konané dne 9. 8. 2011
Přítomni: dle presenční listiny,

Řádné zasedání rady městyse č. 11. dne 9. 8. 2011
Program jednání:
1. Smlouva o zřízení věcného břemene
2. Výběr dodavatele veřejné zakázky „oprava komunikace Přídolí – zahrádka“
3. Vnitřní směrnice
4. Různé
a) Nabídka na montáž VO
Zahájení:
V úvodu zasedání starosta konstatoval plnou účast členů RM. Zasedání je usnášeníschopné.
Přednesl navržený program. Poté byl program jednání RM doplněn a jednomyslně schválen
všemi členy.
ad 1) starosta předložil návrh smlouvy o zřízení „věcného břemene“ ve prospěch společnosti
Sky Solar Jižní Čechy s.r.o., na základě již v minulosti uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene, která byla v minulosti uzavřena s manželi Vorlovými a ktará byla
převedena na výše uvedenou společnost.
Usnesení: Rada městyse souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na
pozemku p.č. 574/1 v kú. Zátes ve prospěch firmy Sky Solar Jižní Čechy s.r.o.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 2) starosta radním předložil doporučení výběrové komise na dodavatele veřejné zakázky
„oprava místní komunikace Přídolí - Zahrádka.
Usnesení: Rada městyse po projednání souhlasí s doporučením výběrové komise a pověřuje
starostu oslovením vybrané firmy.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 3) starosta radním předložil vnitřní směrnice č. 2/2011 až 19/2011 a požádal o jejich
schválení.
Usnesení:. Rada městyse po projednání schvaluje vnitřní směrnice č. 2/2011až19/2011.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 4) různé
a) Starosta radním předložil nabídku na montáž nového VO.

Usnesení:. Rada městyse po projednání pověřuje starostu oslovením firmy Pavel Doušek –
veřejné osvětlení a pověřuje jej podpisem smlouvy o dílo k provedení montáže nového VO.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0

Zasedání bylo ukončeno: v 17,45 hod

starosta – p. Jiří Štěpánek

Zápis byl vyhotoven dne: 12.8.2011

místostarosta – p. Josef Sýkora

