Zápis č. 31
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konaného dne 24.9.2012
Přítomni: dle presenční listiny,

Řádné zasedání rady městyse č. 31 dne 24. 9. 2012
Program jednání:
1. Žádost o umístění anténního stožáru na byt. dům Práčov 12
2. Žádost o pronájem poz. p.č. 1618/1 a 1618/2 v kú. Malčice-Osek – zveřejnění
záměru
3. Žádost o prodloužení nájmu k pozemku p.č. 165/8 v kú. Přídolí – zveřejnění
záměru
4. Rozhodnutí o pronájmu – část poz. p.č. 2160/3 v kú. Přídolí
5. Žádost o schválení provozování pouťových atrakcí
6. Příprava zastupitelstva
a) Žádost o příspěvek – ZO ČSV Český Krumlov
b) Obecně závazná vyhláška č. 2012 – poplatku za odpad
c) Žádost o prodej části poz. p.č. 2784/1 v kú. Malčice-Osek
d) Návrh rozpočtu na r. 2013
7. Různé
a) – přidělení bytu č. 8 v byt. domě Práčov 11
b) – žádost ZŠ o převod poskytnutých fin. prostředků
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 radní seznámil s společnosti Starnet s.r.o. o pronájem prostoru k umístění
anténního stožáru na bytovém domě Práčov č.p. 12
Usnesení: Rada městyse po projednání souhlasí uzavřením nájemní smlouvy na pronájem
prostoru k umístění anténního stožáru na bytovém domě Práčov č.p. 12 s firmou Starnet s.r.o.,
se sídlem Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice za cenu ročního nájemného 11.037,- Kč
bez DPH s valorizací této částky. Starostu pověřuje sepsáním a podpisem nájemní smlouvy
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 2) Starosta předložil radním žádost o pronájem pozemků 1618/1 a 1618/2 v kú. MalčiceOsek
Usnesení: Rada městyse vyhlašuje záměr pronajmout pozemky p.č. 1618/1 a 1618/2 v kú.
Malčice-Osek
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 3) Starosta předložil radním žádost o prodloužení nájemní smlouvy k pozemku p.č. 165/8
v kú. Přídolí

Usnesení: Rada městyse vyhlašuje záměr pronajmout pozemek. p.č. 165/8 v kú. Přídolí
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 4) Starosta radní seznámil s žádostí o pronájem části pozemku p.č. 2160/3 v kú. Přídolí.
Usnesení: Rada městyse schvaluje uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 2160/3
v kú. Přídolí k umístění garáže bez základů p. Janu Gondekovi, bytem Přídolí 18 na dobu 10
let za cenu 100,- Kč/rok. Starostu pověřuje podpisem smlouvy.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 5) Starosta předložil radním žádost o povolení k provozování pouťových atrakcí na pouti
v r. 2013
Usnesení: Rada městyse pro své rozhodnutí požaduje po žadateli popis přesného počtu a
druhu atrakcí, jež by žadatel v místě umístil a závazné ceny vstupného na jednotlivé z těchto
atrakcí. Starostu pověřuje oslovením žadatele k doplnění žádosti o požadované informace.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 6) Příprava zastupitelstva
a) Žádost ZO ČSV Český Krumlov – Rada městyse nedoporučuje přidělit příspěvek
b) Obecně závazná vyhláška 1/2012 o poplatku za odpad – rada městyse doporučuje schválení
vyhlášky a stanovení celkové sazby poplatku na 709,- Kč
c) Žádost o prodej části po. p.č. 2784/1 v kú. Malčice-Osek – rada městyse doporučuje
zastupitelstvu schválit prodej
d) Návrh rozpočtu na r. 2013 – rada městyse doporučuje zastupitelstvu schválit předložený
návrh
Různé:
ad 6a) Starosta seznámil radní seznámil s možností od 1.10.2012 přidělit byt č.8 v bytovém
domě Práčov 11
Usnesení: Rada městyse souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s Pavlem Tokárem, nar.
30.6.1964. Starostu pověřuje vyhotovením a podpisem nájemní smlouvy k bytu č. Práčov 11.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 6b) p. ředitelka požádala o převod poskytnutých neinvestičních finančních prostředků
z rozpočtu městyse na mzdové prostředky.
Usnesení: Rada městyse doporučuje zastupitelstvu povolit změnu určení finančních
prostředků.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
Zasedání bylo ukončeno: v 17,10 hod
starosta – p. Jiří Štěpánek

Zápis byl vyhotoven dne: 25.9.2012

místostarosta – p. Josef Sýkora

