Zápis č. 65
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konaného dne 10.7.2014
Přítomni: dle presenční listiny

Řádné zasedání rady městyse č. 65 dne 10. 7. 2014
Program jednání:
1. Stanovení komise pro posouzení veř. zakázky
2. Příprava zastupitelstva:
Dotace na snížení energ. náročnosti ZŠ a MŠ
3. Různé
a) Stanovení ceny za zpracování odpadu v ČOV
b) Stížnost na stav bytu v bytovce Práčov 11
Zahájení:
V úvodu zasedání starosta konstatoval plnou účast členů RM. Zasedání je usnášeníschopné.
Přednesl navržený program, který byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy.
ad 1) Starosta radu seznámil s potřebou ustanovit komisi pro posouzení veřejné zakázky na
opravu komunikace do Záluží.
Usnesení: Rada městyse ustanovuje komisi pro posouzení veřejné zakázky „Oprava místní
komunikace Záluží“. Jako členy komise určuje p. Jiřího Vávru, p. Josefa Sýkoru, p. Jiřího
Štěpánka a p. Jana Vávru. Komise se sejde ve čtvrtek 17.7.2014 v e 13,00 hod. k posouzení
došlých nabídek.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 2) Starosta radu seznámil se stavem žádostí o dotaci ze SFŽP na snížení energetické
náročnosti ZŠ a MŠ.
Usnesení: Rada městyse po projednání doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit přípravu
rozpočtové změny, tak aby se tato akce mohla uskutečnit ještě v letošním roce.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 3) Různé
ad 3a) starosta informoval radní, že byl vznesen požadavek na zpracování odpadu ze septiků
v ČOV Přídolí. V případě takového zpracování je potřebné stanovit cenu za takové
zpracování. Rada vzala tuto informaci na vědomí s tím, že cenu bude možné stanovit až po
určité době, kdy budou známy ekonomické výsledky provozu nové ČOV.
ad 3b) starosta radní seznámil se stížností p. Dadučové na vlhkost v bytě v bytovém domě
Práčov 11. Místostarosta radní informoval, že byt prohlédl a konstatoval, že stížnost je
oprávněná.
Usnesení: Rada městyse pověřuje stavební výbor navržením stavebního řešení k zamezení
vzlínající vlhkosti v uvedeném domě.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0

Zasedání bylo ukončeno: v 17,00 hod

starosta – p. Jiří Štěpánek

Zápis byl vyhotoven dne: 14.7.2014

místostarosta – p. Josef Sýkora

