Zápis č. 41
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konaného dne 2.4.2013
Přítomni: dle presenční listiny,

Řádné zasedání rady městyse č. 41 dne 2. 4. 2013
Program jednání:
1. Žádost o prodej pozemku
2. Rozhodnutí o zadání veř. zakázky
3. Pověření starosty zastupováním na valné hromadě
4. Různé
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 žádostí p. Jana Vávry, bytem Přídolí 148, 381 01 o koupi
pozemku p.č. 24/1 v kú. Přídolí
Usnesení: Rada městyse žádosti vyhlašuje záměr prodat nebo pronajmout poz. P.č. 24/1 v kú.
Přídolí
pro: 4
zdržel se: 1
proti: 0
ad 2) Starosta seznámil radní s nabídkami na opravu plotu okolo bývalé farské zahrady a
požádal radní o výběr nejlepší nabídky
Usnesení: Rada městyse po projednání vybrala jako nejvhodnější nabídku firmy Jiří Vávra,
provádění staveb, jejich změn a odstraňování, se sídlem Přídolí 60, 381 01, IČ: 72123648.
Starostu pověřuje uzavřením a podpisem smlouvy o dílo.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 3) Starosta seznámil radní s faktem, že na valné hromadě honebního společenstva Přídolí –
Osek zpochybnil jeden z účastníků jeho účast a pravomoc zastupovat městys bez pověření
rady městyse Přídolí. Starosta radní seznámil se stanoviskem Svazu měst a obcí ohledně této
pravomoci a požádal radní o pověření k zastupování na VH HS Přídolí – Osek.
Usnesení: Rada městyse pověřuje starostu zastupováním městyse Přídolí na všech valných
hromadách všech honebních společenstvech, v nichž je městys Přídolí zastoupen a také ke
všem právním úkonům a dalším činnostem spojených s účastí na jednáních valných hromad.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
Zasedání bylo ukončeno: v 17,00 hod
starosta – p. Jiří Štěpánek

Zápis byl vyhotoven dne: 3.4.2013

místostarosta – p. Josef Sýkora

