Zápis č. 38
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konaného dne 18.2.2013
Přítomni: dle presenční listiny,

Řádné zasedání rady městyse č. 38 dne 18. 2. 2013
Program jednání:
1. Nařízení obce
2. žádosti o pronájem
3. žádost ZŠ o převod fin. prostředků
4. ustanovení komise pro výběrové řízení
5. Různé
a) oznámení ředitelky ZŠ a MŠ o zaplacených penále
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 seznámil radní s navrženým nařízením městyse č. 1/2013 a doporučil jej
schválit
Usnesení: Rada městyse vydává na základě ust. § 27 odst.6 č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, nařízení městyse č. 1/2013: na místní komunikaci
č.. 375/1 vedoucí z městyse Přídolí (osady Všeměry) do obce Zátoň (hranice katastrálního
území) se z důvodu malého dopravního významu nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 2) Starosta seznámil radní s žádostí LDO o pronájem pozemků (seznam je přílohou zápisu)
Usnesení: Rada městyse souhlasí s pronájmem pozemků LDO Přídolí, se sídlem Přídolí 118,
381 01 Český Krumlov, za cenu 2.000,- Kč/ha/rok v r. 2013. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu 10 let. Starostu pověřuje podpisem nájemní smlouvy.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 3) v tomto bodě starosta radní seznámil s žádostí ZŠ o povolení převést fin. prostředky
vytvořené ziskem z vaření pro cizí strávníky na reprodukci herní soustavy Johana.
Usnesení: Rada městyse v souladu se zněním § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů souhlasí
s převedením fin. prostředků vytvořených ziskem z vaření pro cizí strávníky na reprodukci
herní soustavy Johana.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 4) starosta navrhl Radě městyse jmenovat komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na
zakázku „stavební práce na objektu bývalé fary v Přídolí - III. etapa“ ve složení: p. Josef
Sýkora, p. Mgr. Dana Hopfingerová a p. Zdeněk Mráz.

Usnesení: Rada městyse jmenuje komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na zakázku
„stavební práce na objektu bývalé fary v Přídolí - III. etapa“ ve složení: p. Josef Sýkora, p.
Mgr. Dana Hopfingerová a p. Zdeněk Mráz.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0

ad 5) Různé:
a) starosta přednesl oznámení ředitelky ZŠ a MŠ o zaplacených penále v r. 2012 v celkové
výši 1.677,- Kč.
Usnesení: Rada městyse bere oznámení o zaplacených penále na vědomí a ukládá ředitelce
ZŠ a MŠ přijmout taková opatření, aby v budoucnu nedocházelo k placení penále za opožděná
tvrzení daně a placení pojistného u OSSZ.
pro: 4
zdržel se: 1
proti: 0
Zasedání bylo ukončeno: v 17,00 hod

starosta – p. Jiří Štěpánek

Zápis byl vyhotoven dne: 19.2.2013

místostarosta – p. Josef Sýkora

