Zápis č. 34
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konaného dne 3.12.2012
Přítomni: dle presenční listiny,

Řádné zasedání rady městyse č. 34 dne 3. 12. 2012
Program jednání:
1. Odvolání - Dadučová
2. O2 – úprava nájemní smlouvy
3. Žádost o pronájem Nahodil
4. Žádost o pronájem Čabanovi
5. Žádost o pronájem Španiler
6. Příprava zastupitelstva
a) Rozpočet
b) Rozpočtová změna č.4
c) Hasiči
d) Španiler – příjezd k nemovitosti
7. Různé
a) Žádosti o příspěvek z rozpočtu
b) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
c) Žádost o snížení nájmu
8. Diskuze

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 odvoláním sl. Dadučové, bytem Přídolí 108 proti rozhodnutí o
přidělení bytu č. 5, v bytovém domě Práčov 12.
Usnesení: Rada městyse nevidí důvod měnit své rozhodnutí a ponechává své původní
rozhodnutí v platnosti.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 2) Starosta radní seznámil se stanoviskem firmy Telefonica a.s., kdy tato požaduje snížení
nájemného za nebytový prostor (telefonní ústřednu) na 3.000,- - 3.500,- Kč měsíčně.
Usnesení: Rada městyse se rozhodla pro další jednání snížit cenu pronájmu na 3.500,- Kč
měsíčně. Pověřuje starostu dalším jednáním ve věci. V případě souhlasu, pak k uzavření
nájemní smlouvy, dle obvyklých podmínek.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 3) Starosta předložil radním žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. 128 k části
pozemku p.č. 117/12 v kú. Všeměry

Usnesení: Rada městyse souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 117/12 v kú. Všeměry, o
výměře 400 m2, p. Milanovi Nahodilovi, bytem Přídolí-Všeměry 6, 381 01 Č. Krumlov za
cenu 1,- Kč/m2/rok, na dobu 10 let. Starostu pověřuje podpisem nájemní smlouvy.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 4) Starosta předložil radním žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. 136 k části
pozemku p.č. 167/4 v kú. Všeměry
Usnesení: Rada městyse souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 167/4 v kú. Všeměry, o
výměře 300 m2, manželům Angelovi a Jitce Čabanovým, bytem Plešivec 379, 381 01 Č.
Krumlov za cenu 1,- Kč/m2/rok, na dobu 10 let. Starostu pověřuje podpisem nájemní
smlouvy.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 5) Starosta předložil radním žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. 117 k pozemku p.č.
-71/2 v kú. Malčice-Osek
Usnesení: Rada městyse souhlasí s pronájmem pozemku p.č. - 71/2 v kú. Malčice-Osek, o
výměře 215 m2, p. Tomáši Španilerovi, bytem Přídolí-Zahořánky 2, 381 01 Č. Krumlov za
cenu 1,- Kč/m2/rok, na dobu 10 let. Starostu pověřuje podpisem nájemní smlouvy.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 6) příprava zastupitelstva
a) Starosta radní seznámil se stanoviskem kontrolního výboru k anonymnímu podání
občana, na způsob vyvěšení rozpočtu na r. 2013, který se po konzultaci s předsedou
kontrolního výboru rozhodl vyřešit tak, že jej opětovně vyvěsil a nyní by mělo dojít
k jeho formálnímu znovuschválení.
Usnesení: Rada městyse doporučuje Zastupitelstvu městyse opětovně přijmout
rozpočet na r. 2013, v navrženém, nepozměněném znění.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
b) Starosta radní seznámil s navrhovanou rozpočtovou změnou č. 4.
Usnesení: Rada městyse doporučuje Zastupitelstvu městyse přijmout rozpočtovou
změnu č. 4 tak, jak byla navržena.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
c) Starosta radní seznámil s žádostí SDH Přídolí o bezplatný pronájem tělocvičny na
konání schůzek mladých hasičů v zimním období.
Usnesení: Rada městyse doporučuje Zastupitelstvu městyse schválit bezplatný
pronájem tělocvičny na konání schůzek mladých hasičů v zimním období.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
d) Starosta radní seznámil s materiály, které provázely prodej pozemku 2510/1 v kú.
Malčice-Osek p. Šerhantové a se situací o vlastnictví pozemků v okolí nemovitosti p.
Španilera
Usnesení: Rada městyse doporučuje Zastupitelstvu odmítnout stížnost p. Španilera
jako bezpředmětnou.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
7) Různé: ad 7a) starosta seznámil radní s žádostmi o příspěvek z rozpočtu městyse na r.
2013
Usnesení: Rada městyse doporučuje Zastupitelstvu městyse schválit přidělení příspěvku
a) TJ Sokol Přídolí o.s. v požadované výši
b) skupině (oddílu) šipkařů také – po vyjasnění struktury oddílu

c) Přídolíčko uvádí o.s. – vyjasnit pro jaký okruh (počet) dětí je příspěvek poskytován.
Rada městyse nemá potřebné údaje k dispozici. Poté doporučuje rozhodnout o výši
příspěvku.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 7b) starosta radní seznámil s žádostí firmy Juli Solar s.r.o., se sídlem Prokopa Velikého
572, 344 01 Domažlice o projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Usnesení: Rada městyse pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene ve prospěch firmy Juli Solar s.r.o., se sídlem Prokopa Velikého 572, 344
01 Domažlice, za cenu 8.000,- Kč.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 7c) starosta radní seznámil s žádostí manželů Benychových, bytem U Cihelny 320, 381 01
Č. Krumlov o snížení nájemného u smlouvy č. 226, na pozemky p.č. 1618/1 a 1618/2 v kú.
Malčice.
Usnesení: Rada městyse po projednání snižuje cenu nájemného na 0,50 Kč/m2/rok u
pronajatých pozemků 1618/1 a 1618/2 v kú. Malčice-Osek a to z důvodu, že se jedná
v podstatě o údržbu pozemků městyse Přídolí.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
Diskuze: V diskuzi radní p. Mráz požádal starostu o řešení parkování cisterny na parkovišti
vedle bytovky č.p. 119.
Zasedání bylo ukončeno: v 17,45 hod

starosta – p. Jiří Štěpánek

Zápis byl vyhotoven dne: 4.12.2012

místostarosta – p. Josef Sýkora

