Zápis č. 45
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konaného dne 17.6.2013
Přítomni: dle presenční listiny

Řádné zasedání rady městyse č. 45 dne 17. 6. 2013
Program jednání:
1. Žádosti o pronájem pozemků
2. Žádost starosty o pronájem vozidla
3. Ukončení nájemní smlouvy k pozemku p.č. 16/34 v kú. Spolí
4. Žádost o směnu pozemků v kú. Malčice-Osek
5. Žádost o pronájem části poz. 2155/2 v kú. Přídolí
6. Žádost o prodej části pozemku p.č. 175/2 v kú. Přídolí
7. Účetní závěrka ZŠ a MŠ za r. 2012
8. Příprava zastupitelstva
9. Různé
a) Rozhodnutí o TDI na akci ČOV Přídolí
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 1a) Starosta seznámil radní s žádostí firmy Farma Přídolí s.r.o. o pronájem pozemků p.č.
137/13, 612/26, 801/4, 854/6, 2134/1, 1535/11, 1535/16 v kú. Přídolí a p.č. 1437/3 v kú.
Malčice-Osek
Usnesení: Rada městyse po projednání rozhodla pronajmout pozemky p.č. 137/13, 612/26,
801/4, 854/6, 2134/1, 1535/11, 1535/16 v kú. Přídolí a p.č. 1437/3 v kú. Malčice-Osek firmě
Farma Přídolí s.r.o., IČ: 26027321, sídlem Na Sadech 21/2033, 370 01 České Budějovice, na
dobu neurčitou, za cenu 2.000,- Kč/rok/ha.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 1b) Starosta seznámil radní s žádostí firmy ZEMOS Zubčice s.r.o. o pronájem pozemků
p.č. 1684/6 a 1684/10 v kú. Přídolí.
Usnesení: Rada městyse po projednání rozhodla pronajmout pozemky p.č. 1684/6 a 1684/10
v kú. Přídolí firmě ZEMOS Zubčice s.r.o., IČ: 60825677, sídlem Chabičovice 25, 382 32
Velešín, na dobu neurčitou, za cenu 2.000,- Kč/rok/ha.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 2) Starosta seznámil radní s žádostí starosty o zapůjčení osobního vozidla Renault na
cestu na zahraniční dovolenou.
Usnesení: Rada městyse po projednání souhlasí se zapůjčením osobního vozidla Renault
Fluence na cestu na zahraniční dovolenou na dobu od 19.6. do 1.7.2013. Starostu pověřuje
sepsáním smlouvy o výpůjčce.
pro: 4
zdržel se: 1
proti: 0
ad 3) Starosta seznámil radní s nutností vypovědět nájemní smlouvu č. 182, k pozemku p.č.
16/34 v kú. Spolí z důvodu prodeje pozemku.

Usnesení: Rada městyse pověřuje starostu podáním výpovědi z nájmu pozemku p.č. 16/34
v kú. Spolí z důvodu prodeje tohoto pozemku
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 4) Starosta radní seznámil s žádostí p. Zikeše o směnu pozemků p.č. 2209/2 v kú. MalčiceOsek za pozemek p.č. 2860/1 v kú. Malčice-Osek
Usnesení: Rada městyse se rozhodla zveřejnit záměr směnit pozemek p.č. 2209/2 v kú.
Malčice-Osek za pozemek p.č. 2860/1 v kú. Malčice-Osek. Starostu pověřuje zveřejněním
záměru.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 5) starosta radní seznámil s žádostí p. Šustrové o pronájem části pozemku 2155/2 v kú.
Přídolí.
Usnesení: Rada městyse se rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část pozemku p.č. 2155/2
v kú. Přídolí. Starostu pověřuje zveřejněním záměru.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 6) starosta radní seznámil s žádostí p. Krekáče o prodej části pozemku 175/2 v kú. Přídolí
do svého vlastnictví.
Usnesení: Rada městyse se rozhodla zveřejnit záměr prodat část pozemku p.č. 175/2 v kú.
Přídolí. Starostu pověřuje zveřejněním záměru.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 7) starosta radní seznámil s výsledkem auditu hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Přídolí a s účetní závěrkou za r. 2012.
Usnesení: Rada městyse neschvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Přídolí.
Rada městyse p. ředitelce ukládá do 31.8.2013 přijmout opatření k nápravě nedostatků a
uděluje p. ředitelce důtku zaměstnavatele za neplnění si povinností spojených s funkcí ředitele
ZŠ a MŠ.
pro: 4
zdržel se: 1
proti: 0
ad 8) příprava zastupitelstva
Usnesení: Rada městyse doporučuje zastupitelstvu schválit závěrečný účet městyse Přídolí za
r. 2012.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 9) Různé
a) Starosta seznámil radní s cenovými nabídkami na TDI, na výstavbu ČOV Přídolí.
Usnesení: Rada městyse se po projednání rozhodla pověřit TDI při výstavbě ČOV Přídolí
firmě IN-AL, IČ: 72189886, se sídlem Plešivec 384, 381 01 Český Krumlov, za cenu
248.332,- Kč bez DPH.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
Zasedání bylo ukončeno: v 17,30 hod

starosta – p. Jiří Štěpánek
Zápis byl vyhotoven dne: 18.6.2013

místostarosta – p. Josef Sýkora

