Zápis č. 46
ze zasedání rady městyse v Přídolí, konaného dne 22.7.2013
Přítomni: dle presenční listiny

Řádné zasedání rady městyse č. 46 dne 22. 7. 2013
Program jednání:
1. Rozpočtová změna č.2/2013
2. Žádost o pronájem pozemku p.č. 693/1 v kú. Přídolí – zveřejnění záměru
3. Žádost o pronájem části poz. p.č. 2155/2 v kú. Přídolí
4. Žádost o prodej pozemku p.č. 2522/2 v kú. Malčice-Osek - zveřejnění záměru
5. Žádost o prodloužení výpovědní lhůty
6. Žádost ředitelky ZŠ o povolení znovu otevřít účetnictví za r. 2012
7. Stížnost na stravování v ZŠ
8. Příprava zastupitelstva
a) Žádost o směnu poz. – Zikeš
b) Přijetí dotace – ČEZ
c) Žádost o prodej části poz. – Krekáč
d) Žádosti o provedení změny ÚPD – E-on, Doležal
9. Různé
a) Žádost o pronájem části poz. p.č. 169/1 v kú. Přídolí
b) Mandátní smlouva na zhotovení projekt. dokumentace k ZTV na p.č. 175/1
v kú. Přídolí
c) Smlouva na zřízení zpětného místa sběru použitých baterií
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 Martex s.r.o. o pronájem pozemku p.č. 693/1 v
kú. Přídolí.
Usnesení: Rada městyse po projednání rozhodla zveřejnit záměr pronajmout pozemek p.č.
693/1 v kú. Přídolí. Starostu pověřuje zveřejněním záměru.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 2) Starosta seznámil radní s žádostí p. Marcely Šustrové o pronájem části poz. 2155/2
v kú. Přídolí.
Usnesení: Rada městyse se po projednání rozhodla pronajmout část poz. p.č. 2155/2 v kú.
Přídolí, p. Marcela Šustrové, bytem Přídolí 127, 381 01, na dobu 10 let za cenu 1 Kč/m2/rok.
Starostu rada pověřuje sepsáním a podpisem nájemní smlouvy.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 3) starosta radní seznámil s žádostí manželů Mirvaldových, v zastoupení p. Kateřiny
Mirvaldové, o prodej pozemku 2522/2 v kú. Malčice-Osek.

Usnesení: Rada městyse se rozhodla zveřejnit záměr prodat pozemek p.č. 2522/2 v kú.
Přídolí. Starostu pověřuje zveřejněním záměru.
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 firmy ZEMOS s.r.o. o prodloužení výpovědní lhůty u
nájemní smlouvy č. 234, z důvodu zemědělského hospodaření.
Usnesení: Rada městyse po projednání pověřuje starostu vyhotovením dodatku k nájemní
smlouvě č. 234. Výpovědní lhůtu stanovuje na 1. rok.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 6) starosta radní seznámil s žádostí ředitelky ZŠ a MŠ o znovuotevření účetního roku 2012
z důvodu opravy chyb, zjištěných při auditu.
Usnesení: Rada městyse po projednání nepovoluje znovuotevření účetního roku 2012,
protože na svém zasedání 17.6.2013 již uložila p. ředitelce přijmout opatření k nápravě
nedostatků.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
ad 7) starosta radní seznámil se stížností na stravování v ZŠ a MŠ i s odpovědí ředitelky ZŠ a
MŠ. Rada vzala oboje na vědomí.
ad 8) příprava zastupitelstva
8a) rada doporučuje zastupitelstvu směnu pozemků p.č. 2209/2 v kú. Malčice-Osek za poz.
p.č. 2860/1 v kú. Malčice-Osek
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
8b) rada doporučuje zastupitelstvu přijmout dotaci (dar) firmy ČEZ na opravu kamenné
kapličky.
8c) rada doporučuje zastupitelstvu prodej části poz. p.č. 175/2 v kú. Přídolí
8d) rada doporučuje zastupitelstvu projednat žádosti o změnu ÚPD č. 3.
ad 9) Různé
a) Starosta seznámil radní s žádostí p. Pavla Mitra o pronájem části poz. 169/1 v kú. Přídolí.
Usnesení: Rada městyse se po projednání rozhodla pronajmout část poz. p.č. 169/1 v kú.
Přídolí, p. Pavlu Mitrovi, bytem Přídolí 127, 381 01, na dobu 10 let za cenu 1 Kč/m 2/rok.
Starostu rada pověřuje sepsáním a podpisem nájemní smlouvy.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
b) starosta radní seznámil s navrženou mandátní smlouvou na zhotovení projektové
dokumentace na ZTV na pozemkové parcele na p.č. 175/1 v kú. Přídolí.

Usnesení: Rada městyse po projednání pověřuje starostu podpisem mandátní smlouvy na
zhotovení PD na ZTV na pozemkové parcele na p.č. 175/1 v kú. Přídolí s firmou REKON
INSTA s.r.o., se sídlem Praha 10 Záběhlice, Mládežnická 3061/6, 106 00.
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
c) starosta radní seznámil s navrženou smlouvou na zřízení zpětného místa sběru použitých
baterií.
Usnesení: Rada městyse po projednání pověřuje starostu podpisem smlouvy na zřízení místa
zpětného odběru použitých baterií s firmou ECOBAT s.r.o., se sídlem: Praha 6, Soborská
1302/8, PSČ 160 00 .
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0

Zasedání bylo ukončeno: v 17,30 hod

starosta – p. Jiří Štěpánek
Zápis byl vyhotoven dne: 23.7.2013

místostarosta – p. Josef Sýkora

