Zápis č. 12.
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konaného dne 5. 9. 2011
Přítomni: dle presenční listiny,

Řádné zasedání rady městyse č. 12. dne 5. 9. 2011
Program jednání:
1. Smlouva o zřízení věcného břemene
2. Ţádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
3. Výběr dodavatele veřejné zakázky „vsazení hydrantu na vodovodní řád“
4. Výběr dodavatele veřejné zakázky „zadláţdění parkoviště u Úřadu městyse“
5. Nabídka na uzavření smlouvy na garantovaný dozor a servis dětského hřiště
6. Různé
Zahájení:
V úvodu zasedání starosta konstatoval nadpoloviční účast členů RM. Zasedání je
usnášeníschopné. Přednesl navrţený program. Poté byl program jednání RM jednomyslně
schválen všemi členy.
ad 1) starosta předloţil návrh na změnu (doplnění) usnesení smlouvy o zřízení „věcného
břemene“ ve prospěch společnosti Sky Solar Jiţní Čechy s.r.o., na základě ţádosti právních
zástupců společnosti Braun partners s.r.o. advokáti.
Usnesení: Rada městyse Přídolí souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
(dále jen „SoVB“) mezi městysem Přídolí a společností Sky Solar Jiţní Čechy s.r.o., IČ: 290
88 895, se sídlem Domaţlice, Prokopa Velikého 572, PSČ 344 01 (dále jen „Sky Solar Jiţní
Čechy“), k tíţi části pozemku (pozemkové parcely) parc. č. 1889 v katastrálním území Zátes
ve vlastnictví městyse Přídolí (dále jen „Povinný pozemek“) v rozsahu vymezeném v
geometrickém plánu č. 137-32/2010 (dále jen „Zatíţená část Povinného pozemku“),
vypracovaném Ing. Vladimírem Řehořem, geodetem, bytem České Budějovice, Na Zlaté
stoce 10a, PSČ 370 05, a ve prospěch pozemku (pozemkové parcely) parc. č. 574/1
v katastrálním území Zátes ve vlastnictví společnosti Sky Solar Jiţní Čechy (dále jen
„Oprávněný pozemek“), za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč plus DPH v zákonné výši,
pro uloţení přípojky elektrického vedení do Zatíţené části Povinného pozemku, její
provozování, provádění její údrţby a oprav, a odstranění, a vstup a vjezd pracovníků a
smluvních partnerů společnosti Sky Solar Jiţní Čechy na Zatíţenou část Povinného pozemku
v souvislosti s umístěním, provozem, údrţbou, opravami a odstraněním přípojky elektrického
vedení.
pro: 4
zdrţel se: 0
proti: 0

ad 2) v tomto bodě starosta radní seznámil s ţádostí firmy SETERM a.s., se sídlem Nemanická
2208/16, 370 01 ČeskéBudějovice, o uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu ve prospěch společnosti E.ON distribuce a.s.
Usnesení: obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu ve prospěch E.ON distribuce a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ: 280 85 400, na pozemcích p.č. 2784/1 a 2798/5 v kú. Malčice-Osek, dle
předloţeného návrhu. Starostu zastupitelé pověřují podpisem smlouvy.
pro: 4
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 3) starosta v tomto bodě seznámil radní s nabídkou firmy RekonInsta s.r.o. na „vsazení
hydrantu na vodovodní řad“ v prostoru mezi bytovými domy č.p. 17,18 a 123,124
Usnesení:. Rada městyse po seznámení se nabídkou pověřuje starostu podpisem smlouvy o
dílo s firmou RekonInsta s.r.o. a dalším jednáním ve výše uvedené věci.
pro: 4
zdrţel se: 0
proti: 0
v 17,20 se dostavila p. Mgr. Hopfingerová
ad 4) starosta v tomto bodě seznámil radní s nabídkou firmy kamenictví Študlar na
„zadláţdění parkoviště u Úřadu městyse“
Usnesení:. Rada městyse po seznámení se nabídkou pověřuje starostu podpisem smlouvy o
dílo s firmou kamenictví Študlar a dalším jednáním ve výše uvedené věci.
pro: 5
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 5) starosta v tomto bodě seznámil radní s nabídkou firmy Tomovy parky s.r.o. na
„Systém řízené bezpečnosti dětského hřiště – garantovaný dozor a servis“.
Usnesení:. Rada městyse po seznámení se nabídkou pověřuje starostu podpisem smlouvy
s firmou Tomovy parky s.r.o. na „Systém řízené bezpečnosti dětského hřiště – garantovaný
dozor a servis“ a dalším jednáním ve výše uvedené věci.
pro: 5
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 6) různé

Zasedání bylo ukončeno: v 17,45 hod

starosta – p. Jiří Štěpánek

Zápis byl vyhotoven dne: 5.9.2011

místostarosta – p. Josef Sýkora

