Zápis č. 14.
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konaného dne 14. 11. 2011
Přítomni: dle presenční listiny,
Omluven: p. Mráz

Řádné zasedání rady městyse č. 14. dne 14. 11. 2011
Program jednání:
1. Nájemní smlouvy – obecní byty
2. Vnitřní směrnice č. 20 k pouţívání soc. fondu
3. Návrh rozpočtu na r. 2012
4. Příprava jednání zastupitelstva
5. Různé
a) řád pohřebiště
Zahájení:
V úvodu zasedání starosta konstatoval nadpoloviční účast členů RM. Zasedání je
usnášeníschopné. Přednesl navrţený program. Poté byl program jednání RM v bodě Různé
doplněn a jednomyslně schválen všemi přítomnými členy.
ad 1) starosta seznámil radní se stavem dluţníků nájemného. Konstatoval, ţe pouze 3.
nájemníci jsou ve zpoţdění více jak jeden měsíc.
Usnesení: Rada městyse Přídolí pověřuje starostu sepsáním výzvy dluţníkům o úhradu
dluţného nájemného do 25.11.2011. V případě neuhrazení tohoto dluhu do uvedeného data,
pověřuje starostu vykonat kroky znamenající neprodlouţení nájemní smlouvy a opuštění
daného bytu dluţníkem. Pověřuje starostu obnovit (prodlouţit) nájemní smlouvy se
stávajícími nájemníky mimo těch, kteří mají k 30.11.2011 dluh na nájemném.
pro: 4
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 2) starosta seznámil radní se směrnicí č. 20 k pouţívání soc. fondu.
Usnesení: Rada městyse Přídolí schvaluje směrnicí č. 20 k pouţívání soc. fondu, tak jak byla
předloţena.
ad 3) starosta předloţil radním k posouzení návrh rozpočtu na r. 2012
Usnesení: Rada městyse Přídolí doporučuje Zastupitelstvu městyse schválit rozpočet na r.
2012 v předloţeném znění.
ad 4) příprava jednání zastupitelstva městyse:
a) Ţádost o změnu ÚPD - Rada městyse (RM) doporučuje Zastupitelstvu městyse (ZM) vzít
ţádost na vědomí, po ukončení moţnosti podávat ţádosti o změnu ÚPD Přídolí, vybrat
architektonickou kancelář, která na základě doporučení zastupitelstvu městyse doporučí, které
ţádosti akceptovat a které odmítnout.

b) Ţádost o prodej části poz. p.č. 200/3 – kú. Přídolí - RM nedoporučuje ZM odprodej části
pozemku p.č. 200/3 v kú. Přídolí.
c) Ţádost o vykácení ţivého plotu a vytvoření chodníku v zatáčce u skladu stavebního materiálu
směrem k nemovitosti č.p. 24. RM doporučuje ZM rozhodnout u způsobu vyuţití pozemku.
ad 5) různé
a) v tomto bodě předloţil starosta radním návrh veřejné vyhlášky č 3/2011 – Řád veřejného
pohřebiště městyse Přídolí.
Usnesení: Rada městyse doporučuje Zastupitelstvu městyse přijmout veřejnou vyhlášku č
3/2011 – Řád veřejného pohřebiště městyse Přídolí, tak jak byla navrţena.

Zasedání bylo ukončeno: v 18,00 hod

starosta – p. Jiří Štěpánek

Zápis byl vyhotoven dne: 15.11.2011

místostarosta – p. Josef Sýkora

