Zápis č. 58
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konaného dne 10.3.2014
Přítomni: dle presenční listiny
Omluven: Zdeněk Mráz

Řádné zasedání rady městyse č. 58 dne 10. 3. 2014
Program jednání:
1. Žádost o příspěvek SDH
2. Žádost o příspěvek TJ Sokol
3. Žádost o příspěvek církev
4. Různé
a) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 5/1 v kú. Spolí
b) Žádost o odkoupení části poz. p.č. 200/3, 200/2 a směnu části poz. 198/20
vše v kú. Přídolí
Zahájení:
V úvodu zasedání starosta konstatoval nadpoloviční účast členů RM. Zasedání je
usnášeníschopné. Přednesl navržený program, který byl jednomyslně schválen všemi členy.
ad 1) Starosta radu seznámil s žádostí SDH Přídolí o příspěvek na činnost (doprava na
soutěže, provoz a vybavenost) ve výši 31.200,- Kč. Starosta seznámil členy rady s tím, že
SDH nesplnilo podmínku danou usnesením zastupitelstva č.18/9h ve kterém se stanoví, že
SDH musí zažádat o grant Jihočeského kraje, na práci s mládeží. V rozpočtu bylo schváleno
30.000,- jako příspěvek pro SDH Přídolí, ale ten by měl být na základě již výše uvedeného
usnesení krácen o 12.500,- Kč z důvodu nesplnění podmínky dané zastupitelstvem.
Usnesení: Rada městyse po projednání schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu
městyse v r. 2014 ve výši 17.500,- Kč na provozní výdaje. Příjemce příspěvku (dotace) se
zavazuje zveřejnit ve své vlastní režii nezbytně nutné informace o projektu, na který prostředky
obdržel a zajistit informování veřejnosti o tom, že daný projekt byl realizován s podporou
z rozpočtu městyse Přídolí a informovat poskytovatele o uskutečnění projektu např. formou
pozvánky na akci (u kulturních nebo sportovních akcí). V případě nedodržení této povinnosti je
poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit (tzn. požadovat zpět poskytnutý příspěvek zcela
nebo zčásti). Poskytovatel dává příjemci souhlas k užití znaku městyse Přídolí na propagačních
materiálech projektu.
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0
ad 2) Starosta radu seznámil s žádostí TJ Sokol Přídolí o.s. o příspěvek na činnost ve výši
50.000,- Kč. Starosta seznámil radní s faktem, že v rozpočtu bylo schváleno poskytnutí
příspěvku ve výši 50.000,- Kč.
Usnesení: Rada městyse po projednání schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
z rozpočtu městyse v r. 2014 ve výši 50.000,- Kč na provozní výdaje. Příjemce příspěvku
(dotace) se zavazuje zveřejnit ve své vlastní režii nezbytně nutné informace o projektu, na
který prostředky obdržel a zajistit informování veřejnosti o tom, že daný projekt byl
realizován s podporou z rozpočtu městyse Přídolí a informovat poskytovatele o uskutečnění

projektu např. formou pozvánky na akci (u kulturních nebo sportovních akcí). V případě
nedodržení této povinnosti je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit (tzn. požadovat
zpět poskytnutý příspěvek zcela nebo zčásti). Poskytovatel dává příjemci souhlas k užití
znaku městyse Přídolí na propagačních materiálech projektu.
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0
ad 3) Starosta radu seznámil s žádostí Římskokatolické farnosti o příspěvek na obnovu
kamenné podlahy v sakristii ve výši 30.000,- Kč. Starosta seznámil radní s faktem, že
v rozpočtu bylo schváleno poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč.
Usnesení: Rada městyse po projednání schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
z rozpočtu městyse v r. 2014 ve výši 10.000,- Kč na obnovu kamenné podlahy kostela
v sakristii. Příjemce příspěvku (dotace) se zavazuje zveřejnit ve své vlastní režii nezbytně
nutné informace o projektu, na který prostředky obdržel a zajistit informování veřejnosti o
tom, že daný projekt byl realizován s podporou z rozpočtu městyse Přídolí a informovat
poskytovatele o uskutečnění projektu např. formou pozvánky na akci (u kulturních nebo
sportovních akcí). V případě nedodržení této povinnosti je poskytovatel oprávněn od
smlouvy odstoupit (tzn. požadovat zpět poskytnutý příspěvek zcela nebo zčásti).
Poskytovatel dává příjemci souhlas k užití znaku městyse Přídolí na propagačních
materiálech projektu.
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0
ad 4) Různé:
4a) Starosta radu seznámil s žádostí p. Marie Soukupové, bytem Přídolí-Spolí 32, 381 01, o
prodej části pozemku p.č. -5/1 v kú. Spolí, který má v současné době v pronájmu.
Usnesení: Rada městyse po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje části poz. p.č.
-5/1 v kú. Spolí
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0
ad 4b) Starosta radu seznámil s žádostí manželů Pavla a Miloslavy Knížkových, bytem
Dukelská 265/10, 370 01 České Budějovice, o prodej části pozemku p.č. 200/3 a části
pozemku p.č. 200/2 a směně části poz. p.č. 198/20 vše v kú. Přídolí.
Usnesení: Rada městyse po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje části poz. p.č.
200/3 a 200/2 v kú. Přídolí.
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0
Zasedání bylo ukončeno: v 17,30 hod

starosta – p. Jiří Štěpánek
Zápis byl vyhotoven dne: 11.3.2014

místostarosta – p. Josef Sýkora

