Zápis č. 13.
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konaného dne 26. 9. 2011
Přítomni: dle presenční listiny,
Omluven: p. Mráz

Řádné zasedání rady městyse č. 13. dne 26. 9. 2011
Program jednání:
1. Zadání opravy nátoku vodojemu Záluţí
2. Příprava jednání zastupitelstva městyse
a) Nabídka firmy Energograss
b) Ţádost svazu postiţených civilizačními chorobami
c) Nabídka na změnu vytápění – byt škola
d) Ţádost o příspěvek - SDH
e) Sociální fond – finanční náročnost
f) Ţádost o pronájem tělocvičny - Poslední leč
g) Poz. p.č. 200/3 kú. Přídolí
h) Nájemné Práčov
i) Rozpočtová změna č. 4
j) POV – rozšíření rozhlasu
k) Rozvojový plán – aktualizace
3. 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 seznámil radní s nutností schválit jiţ započatou zakázku, kterou bylo nutno
zadat bez výběrového řízení – havárie nátoku vodovodního řadu do vodojemu v Záluţí.
Usnesení: Rada městyse Přídolí souhlasí s uzavřením smlouvy na provedení prací při havárii
nátoku vodovodního řadu do vodojemu v Záluţí s vybranou firmou.
pro: 4
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 2) příprava jednání zastupitelstva městyse:
a) Rada městyse (RM) doporučuje Zastupitelstvu městyse (ZM) vyslechnout nabídku zástupce
firmy Energograss s.r.o., kterého přizve na jednání zastupitelstva.
b) RM doporučuje ZM na základě usnesení ZM č. 7/12c ze dne 4.8.2011 rozhodnout o případném
poskytnutí příspěvku – předkladatele ţádosti pozve na jednání ZM
c) na základě usnesení 7/13 ze dne 4.8.2011 starosta předloţil nabídky na změnu vytápění bytu
v ZŠ. RM doporučuje ZM přijmout moţnost změnu vytápění bytu v ZŠ ovšem za předpokladu, ţe
tuto změnu provede nájemce vlastním nákladem.
d) RM po projednání navrhuje ZM schválit příspěvek SDH Přídolí v omezené výši (15.000,- Kč).

e) RM doporučuje ZM zřídit sociální fond – přehled předpokládaných nákladů je 28.565,- Kč ročně
f) RM doporučuje ZM povolit taneční zábavu – Poslední leč a schválit bezplatný pronájem
tělocvičny vč. příslušenství
g) RM doporučuje schválit převod části pozemku 200/3 v kú Přídolí do připravené směny pozemků
h) RM doporučuje ZM zvýšit nájemné v příštím roce v obecních bytech o 10%
i) RM doporučuje ZM schválit navrţenou rozpočtovou změnu č. 4
j) RM doporučuje ZM schválit předloţení ţádosti do POV – navrhuje akci „Rozšíření bezdrátového
rozhlasu do okolních osad“
k) RM doporučuje ZM zabývat se moţností aktualizace rozvojového plánu Přídolí.
ad 3) různé

Zasedání bylo ukončeno: v 18,30 hod

starosta – p. Jiří Štěpánek

Zápis byl vyhotoven dne: 27.9.2011

místostarosta – p. Josef Sýkora

