Zápis č. 16.
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konaného dne 19. 12. 2011
Přítomni: dle presenční listiny,

Řádné zasedání rady městyse č. 16. dne 19. 12. 2011
Program jednání:
1. Ceník hřbitov
2. Ţádosti o změnu usnesení
3. Ţádosti o pronájem
4. Příprava jednání zastupitelstva
5. Různé
a) vnitřní směrnice č.21
b) upuštění od vymáhání dluhu
Zahájení:
V úvodu zasedání starosta konstatoval plnou účast členů RM. Zasedání je usnášeníschopné.
Přednesl navrţený program, který byl jednomyslně schválen všemi členy.
ad 1) starosta seznámil členy rady s kalkulací ceny za pronájem hrobového místa a poţádal
radu o schválení ceníku nájemného a sluţeb spojených s pronájmem hrobových míst na
hřbitově městyse Přídolí.
Usnesení: Rada městyse schvaluje ceník nájemného a sluţeb spojených s pronájmem
hrobových míst na hřbitově městyse Přídolí.
pro: 5
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 2) starosta členy rady seznámil s ţádostmi o změnu usnesení Rady městyse Přídolí č. 14/1
ze dne 14.11.2011 a 15/1 ze dne 21.11.2011. Po
Usnesení: v případě ţádosti nájemce bytu č. 2. p. J. Furiše, rada městyse ruší své usnesení č.
15/1 ze dne 21.11.2011 a usnáší se, ţe nájemní smlouva bude s ţadatelem uzavřena za
obvyklých podmínek s tím, ţe dojde-li k jakémukoliv neodůvodněnému porušení nájemní
smlouvy nebo porušení Domovního řádu, bude s nájemníkem ukončen nájemní vztah
bezprostředně poté, kdy o takovém porušení bude rada městyse informována.
V případě ţádosti nájemce bytu č. 4 manţelů Krulických a bytu č. 9. p. Z. Moťky a p. M.
Kalandrové, rada městyse ruší své usnesení č. 14/1 ze dne 14.11.2011 a usnáší se, ţe nájemní
smlouvy budou s ţadateli uzavřeny za obvyklých podmínek s tím, ţe dojde-li
k neodůvodněnému zpoţdění při platbě nájemného bude s nájemníkem ukončen nájemní
vztah bezprostředně poté, kdy o takovém porušení bude rada městyse informována.
pro: 5
zdrţel se: 0
proti: 0
ad 3) v tomto bodě starosta členy rady seznámil s ţádostmi o pronájem pozemků.
Usnesení: Rada městyse schvaluje pronájem části pozemku p.č. 847/5 v kú. Zátes p. Simoně
Koubové, bytem Přídolí-Práčov 12 na dobu 10. let za cenu 1,- Kč/m2/rok.

pro: 5
zdrţel se: 0
proti: 0
Rada městyse schvaluje pronájem části pozemku p.č. 117/12 v kú. Všeměry manţelům
Vlastimilovi a Marii Macovým, bytem Přídolí-Všeměry 4 na dobu 10. let za cenu 1,Kč/m2/rok.
ad 4) příprava jednání zastupitelstva městyse:
a) Ţádost o povolení konání rallye Český Krumlov v roce 2012 - Rada městyse (RM)
doporučuje Zastupitelstvu městyse (ZM) povolit konání rallye.
b) Ţádost HCM Slavoj Český Krumlov o příspěvek z rozpočtu městyse – RM nezaujala stanovisko
c) Ţádost o vyjádření souhlasu se začleněním katastru městyse Přídolí do MAS Pomalší – RM
doporučuje ZM se začleněním katastru městyse Přídolí do MAS Pomalší.
d) Rozpočtová změna č.5 – RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č.5, tak jak je
navrţena.
e) zápis do kroniky - RM doporučuje ZM schválit zápis do kroniky v navrţeném znění.
ad 2) různé
a) v tomto bodě starosta radní seznámil s nutností schválit vnitřní směrnici k odpisování
dlouhodobého majetku, kterou předloţil radě k posouzení.
Usnesení: Rada městyse schvaluje vnitřní směrnici č. 21 k odpisování dlouhodobého majetku
v navrţeném znění.
pro: 5
zdrţel se: 0
proti: 0
b) starosta poţádal radní o upuštění od vymáhání pohledávky za p. J.Cínou – neznámého
pobytu v celkové výši 4.212,- Kč.
Usnesení: Rada městyse upouští od vymáhání pohledávky za p. J.Cínou – neznámého pobytu
v celkové výši 4.212,- Kč.
pro: 5
zdrţel se: 0
proti: 0
Zasedání bylo ukončeno: v 18,00 hod

starosta – p. Jiří Štěpánek

Zápis byl vyhotoven dne: 20.12.2011

místostarosta – p. Josef Sýkora

