Zápis č. 29
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konaného dne 27.8.2012
Přítomni: dle presenční listiny,
Omluven: p. Zdeněk Mráz

Řádné zasedání rady městyse č. 29 dne 27. 8. 2012
Program jednání:
1. Rozhodnutí o pronájmu část p.č. 12/2 kú. Přídolí
2. Rozhodnutí o pronájmu část 2887, 2888, 2889 kú. Malčice
3. Zveřejnění záměru – žádost o prodej část poz. 2784/1 kú. Malčice-Osek
4. Nabídka na výměnu stř. oken – ZŠ
5. Žádost o výměnu bytu
6. Různé
a) rozhodnutí o vyhlášení zadání veřejné zakázky
b) dodatek ke stavbě „Nástavba ZŠ Přídolí
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 ve věci žádosti o pronájem části poz. p.č. 12/2 v kú
Přídolí - záměr pronajmout jej rada schválila na svém zasedání č. 27 dne 16.7.2012.
Usnesení: Rada městyse schvaluje pronájem části pozemku p.č. 12/2 v kú. Přídolí p. Pavlovi
Drahokoupilovi, bytem Přídolí 147, 381 01 Český Krumlov na dobu 10 let, za cenu 1,Kč/m2/rok, nejméně však 100,- Kč/rok.
pro: 3
zdržel se: 1
proti: 0
ad 2) Starosta radní požádal o rozhodnutí ve věci žádosti o pronájem části poz. p.č. 2887, poz.
p.č. 2888 a poz. p. č. 2889 v kú. Malčice – záměr pronajmout jej rada schválila na svém
zasedání č. 27 dne 16.7.2012, a žádosti o snížení výměry u pronajaté parcely p.č. 1684/10
v kú. Přídolí
Usnesení: Rada městyse schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2887, poz. p.č. 2888 a poz.
p.č. 2889 v kú. Malčice firmě ZEMOS s.r.o. se sídlem Chabičovice 25, 382 32 Velešín na
dobu neurčitou za cenu 1.000,- Kč/ha/rok. Zároveň snižuje výměru u pronajatého pozemku
p.č. 1684/10 v kú. Přídolí na 10.540 m2.
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0
ad 3) starosta předložil radním žádost o prodej části pozemku 2784/1 v kú Malčice-Osek
Usnesení: Rada městyse pověřuje starostu zveřejněním záměru prodeje části pozemku 2784/1
v kú. Malčice-Osek.
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0

ad 4) starosta předložil radním nabídku na výměnu střešních oken v bytě v budově ZŠ
v Přídolí.
Usnesení: Rada městyse pověřuje starostu zahrnout tento požadavek do rozpočtu na příští
rok.
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0
ad 5) starosta předložil radním žádost o výměnu bytu v Práčově
Usnesení: Rada městyse konstatuje, že v současné době nemá žádný volný byt v osadě
Práčov, proto nemůže žádnou výměnu bytu organizovat, ani povolovat.
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0
Různé:
ad 6a) Starosta seznámil radní s nutností vyhlásit výběrové řízení na zakázku: dešťová
kanalizace objektu bývalé fary
Usnesení: Rada městyse souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na zakázku dešťová
kanalizace objektu bývalé fary
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0
ad 6b) starosta radní seznámil s dodatkem na vícepráce: nástavba ZŠ Přídolí – výměna
zbývající krytiny nad budovou MŠ
Usnesení: Rada městyse po projednání pověřuje starostu podpisem dodatku na vícepráce:
nástavba ZŠ Přídolí – výměna zbývající krytiny nad budovou MŠ s firmou Urbio Sisto s.r.o.
pro: 4
zdržel se: 0
proti: 0

Zasedání bylo ukončeno: v 17,30 hod
starosta – p. Jiří Štěpánek

Zápis byl vyhotoven dne: 28.8.2012

místostarosta – p. Josef Sýkora

