Zápis č. 57
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konaného dne 24.2.2014
Přítomni: dle presenční listiny

Řádné zasedání rady městyse č. 57 dne 24. 2. 2014
Program jednání:
1. Žádost prodej části pozemku – zveřejnění záměru
2. Jmenování ředitele/ky ZŠ a MŠ
3. Přidělení volných bytů
4. Nabídka kapely na pouť
5. Rozhodnutí o výši počtu pracovníků na VPP
6. Různé
Zahájení:
V úvodu zasedání starosta konstatoval plnou účast členů RM. Zasedání je usnášeníschopné.
Přednesl navržený program, který byl jednomyslně schválen všemi členy.
ad 1) Starosta radu seznámil s žádostí p. Pavla Drahokoupila, bytem Přídolí 147, 381 01, o
prodej části pozemku p.č. 12/2 v kú. Přídolí, který má v současné době v pronájmu.
Usnesení: Rada městyse po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje části poz. p.č.
12/2 v kú. Přídolí
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 2) v tomto bodě starosta seznámil radu s výsledky jednání konkurzní komise na pozici
ředitele/ky ZŠ a MŠ Přídolí. Komise navrhla toto pořadí uchazečů: 1) p. Mgr. Petr Tomčík, 2)
p. Mgr. Jaroslava Petráchová a 3) p. Mgr. Valerie Faktorová
Usnesení: Rada městyse po projednání jmenuje ředitelem ZŠ a MŠ Přídolí p. Mgr. Petra
Tomčíka. Starostu pověřuje ukončením prac. poměru se stávající p. ředitelkou a předání
pověření nově jmenovanému řediteli
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 3) Starosta seznámil radní s žádostmi o byt v důsledku uvolnění bytu 2+1 v v bytovém
domě Práčov 11 a odmítnutí garzoniery v bytovém domě Práčov 12 p. Gorčicovou
Usnesení: Rada městyse po projednání schvaluje přidělení bytu č.8 v bytovém domě Práčov
12, p. Jakubovi Opelkovi bytem Přídolí 2, 381 01 a schvaluje přidělení bytu č.6 v bytovém
domě Práčov 11 p. Lence Kršňákové, bytem Přídolí 108. Starostu pověřuje předáním těchto
bytů.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 4) V tomto bodě starosta radu informoval o nabídce kapely Limit na pouťovou zábavu..
Usnesení: Rada městyse pověřuje starostu jednáním s kapelou Limit o možné produkci na
pouťové zábavě
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0

ad 5) Starosta radu požádal o stanovení počtu pracovníků, které by městys mohl zaměstnat
v rámci VPP.
Usnesení: Rada městyse po projednání stanovuje maximální počet pracovníků na VPP na 4.
pracovníky.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0

ad 5) Různé:

Zasedání bylo ukončeno: v 17,40 hod

starosta – p. Jiří Štěpánek

Zápis byl vyhotoven dne: 25.2.2014

místostarosta – p. Josef Sýkora

