Zápis č. 28
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konaného dne 23.7.2012
Přítomni: dle presenční listiny,
Omluven: p. Josef Sýkora

Řádné zasedání rady městyse č. 28 dne 23. 7. 2012
Program jednání:
1. Rozhodnutí o pronájmu bytu č.8 – Práčov 12
2. Příprava zastupitelstva
a) rozpočtová změna č.3
b) příprava rozpočtu na r. 2013
3. Různé
a) dodatek ke smlouvě o dílo -oplocení farské zahrady – 2. etapa
b) výběr nabídky na opravu kostelní ohradní zdi
c) výpověď nebytových prostor – tel. ústředny
Zahájení:
V úvodu zasedání starosta konstatoval nadpoloviční účast členů RM. Zasedání je
usnášeníschopné. Přednesl navržený program, který byl po doplnění jednomyslně schválen
všemi členy.
ad 1) starosta radní požádal o rozhodnutí o přidělení nájmu bytu č.8, v bytovém domě č.p.12
v Práčově po uvolnění bývalým nájemníkem.
Usnesení: Rada městyse po projednání přiděluje právo nájmu k výše uvedenému bytu sl.
Nikole Maškové, bytem Nad nemocnicí 160, 381 01 Český Krumlov.
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0
ad 2) Příprava zastupitelstva:
a) Rada městyse doporučuje Zastupitelstvu městyse přijmout rozpočtovou změnu č.3, tak jak
byla navržena
b) Rada městyse doporučuje Zastupitelstvu městyse podávat podněty pro přípravu rozpočtu na
r. 2013 do poloviny září 2012
c) Rada městyse doporučuje Zastupitelstvu městyse přijmout dotaci na obnovu kostelní
ohradní zdi od Jihočeského kraje
d) Rada městyse doporučuje Zastupitelstvu městyse stanovit vstupné na pouťovou zábavu ve
výši 50,- Kč a žádá jednotlivé zastupitele, aby se ujaly pořadatelské služby.
Různé:
ad 3a) starosta radní seznámil s nabídkou víceprací při opravě plotu farské zahrady –
vybudování odtokového žlabu mezi plotem a komunikací ve výši 71. 851,- Kč
Usnesení: Rada městyse souhlasí s uzavřením dodatku na vícepráce opravě plotu farské
zahrady, starostu pověřuje podpisem dodatku.
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0

ad 3b) starosta radní seznámil s nabídkami na obnovu kostelní ohradní zdi
Usnesení: Rada městyse po projednání vybrala nabídku uchazeče – Jiří Vávra, provádění
staveb, jejich změna odstraňování za celkovou cenu 316.696,- Kč, starostu pověřuje podpisem
smlouvy.
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0
ad 3c) starosta navrhl vypovědět nájemní smlouvu s firmou Telefonica Czech Republic a.s. na
pronájem nebytových prostor v budově Úřadu městyse
Usnesení: Rada městyse po projednání pověřuje starostu podáním výpovědi z nebytových
prostor firmě Telefonica Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
4 – Michle.
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0

Zasedání bylo ukončeno: v 17,00 hod
starosta – p. Jiří Štěpánek

Zápis byl vyhotoven dne: 24.7.2012

radní – p. Jiří Vávra

