Zápis č. 20.
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konaného dne 26. 3. 2012
Přítomni: dle presenční listiny,

Řádné zasedání rady městyse č. 20. dne 26. 3. 2012

Program jednání:
1. Pronájem části poz 50/2
2. Nákup zahradního traktůrku
3. Příprava zastupitelstva
a) rozpočtová změna č. 1/2012
b) privatizace pozemku p.č. 2830 kú. Malčice-Osek
c) žádost o fin. příspěvek - CZP
d) odvolání a jmenování velitele JSDHO
e) VPP
4. Různé
a) žádost o nájem plochy k provozování pouti
b) dlužníci nájemného
c) žádost o strom na májku
d) projednání konkurzu na ředitele ZŠ
e) rozhodnutí o vyhlášení veř. zakázky a zveřejnění profilu zadavatele (adresu
úřední desky) v ISVZUS.
Zahájení:
V úvodu zasedání starosta konstatoval plnou účast členů RM. Zasedání je usnášeníschopné.
Přednesl navržený program, který byl po doplnění jednomyslně schválen všemi členy.
ad 1) Starosta seznámil radní s žádostí p. Petra Gondeka o pronájem části pozemku p.č. 50/2
v kú Přídolí o celkové výměře 150 m2.
Usnesení: Rada městyse schvaluje pronájem části pozemku p.č. 50/2 v kú. Přídolí o výměře
150 m2 p. Petru Gondekovi, bytem Přídolí 119 na dobu 10. let za cenu 1,- Kč/m2/rok. Starostu
pověřuje sepsáním nájemní smlouvy.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 2) Starosta radě předložil k posouzení nabídky na koupi zahradního traktůrku.
Usnesení:
Rada městyse schvaluje koupi zahradního traktůrku zn. Starjet AJ 102 - 20 od firmy Agrozet
za cenu 116.000,- Kč.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0

ad 3) příprava zastupitelstva
a) rozpočtová změna č.1/2012
Usnesení:
Rada městyse doporučuje zastupitelstvu přijmout rozpočtovou změnu č.1/2012.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
b) privatizace pozemku p.č. 2830 v kú Malčice-Osek (komunikace)
Usnesení:
Rada městyse doporučuje zastupitelstvu schválit podání žádosti o privatizaci pozemku p.č.
2830 v kú. Malčice-Osek
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 3c) žádost o příspěvek
Rada městyse nedoporučuje zastupitelstvu udělení příspěvku CZP JK.
pro: 5
zdržel se: 0

proti: 0

ad 3d) odvolání a jmenování velitele JSDHO
Rada městyse doporučuje odvolat velitele JSDHO p. Luboše Mottla a jmenovat velitelem p.
Martina Valicska.
ad 3e) VPP - veřejně prospěšné práce
Usnesení:
Rada městyse doporučuje zastupitelstvu schválit možnost přijmout až 4 zaměstnance z Úřadu
práce na VPP
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
Různé:
ad 4a) Starosta seznámil radní s žádostí p. Jaroslava Holého o možnost provozovat Lunapark
na pouti v r. 2012
Usnesení:
Rada městyse z důvodu přidělení místa pro provozování pouťových atrakcí p. Zaňákovi
nesouhlasí s přidělováním dalších prostor jiným zájemcům.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 4b) Starosta seznámil radní se stanoviskem právního zástupce městyse ohledně neplatičů
nájemného a s dopisem od p. Moťky a p. Kalandrové.
Usnesení:
Rada městyse trvá na podání výpovědi neplatičům nájemného v souladu se stanoviskem
právního zástupce městyse. Co se týče dopisu nájemníků p. Moťky a p. Kalandrové
neshledala rada důvody měnit své původní rozhodnutí.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 4c) Starosta seznámil radní s žádostí SDH Přídolí o strom a dřevo na májku.
Usnesení:
Rada městyse souhlasí s darováním stromu a dřeva na májku. SDH si včas dojedná potřebné
s ředitelem LDO p. Peškem. Starosta bude o usnesení informovat ředitele p. Peška.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0

ad 4d) Starosta seznámil radní, že usnesení zastupitelstva č. 13/5 ze dne 28.2.2012 bylo
přijato v rozporu se zákonem č. 128/2000 o obcích, kdy rozhodování o vyhlášení, či
nevyhlášení konkurzu je podle § 102 odst. 2, písm. b) tohoto zákona vyhrazeno radě a ne
zastupitelstvu. Starosta navrhne zastupitelstvu zrušení tohoto usnesení. Starosta nechal
v souladu s výše uvedeným § 102 odst. 2, písm. b) hlasovat o vyhlášení konkurzu.
Usnesení:
Rada městyse nesouhlasí s vyhlášením konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ Přídolí.
pro: 2
zdržel se: 1
proti: 2
ad 4e) Starosta seznámil radní s faktem, že by bylo dobré vyhlásit záměr na vyhlášení veřejné
zakázky na stavbu ČOV a zveřejnění profilu zadavatele (adresu úřední desky) v ISVZUS,
prostřednictvím firmy IPIefekt s.r.o., se kterou je možno uzavřít smlouvu na zajištění
organizace zadávacího řízení na dodavatele realizace projektu a zpracování zadávací
dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku
Usnesení:
Rada městyse souhlasí s vyhlášením záměru na vyhlášení veřejné zakázky na stavbu ČOV a
zveřejnění profilu zadavatele (adresu úřední desky) v ISVZUS, prostřednictvím firmy IPIefekt
s.r.o., Viktora Huga 4, 150 00 Praha 5. Starostu pověřuje podpisem mandátní smlouvy s výše
uvedenou firmou pro splnění všech povinností jako zadavatele veřejné zakázky na dodavatele
realizace projektu stavby ČOV.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0

Zasedání bylo ukončeno: v 18,20 hod

starosta – p. Jiří Štěpánek

Zápis byl vyhotoven dne: 27.3.2012

místostarosta – p. Josef Sýkora

