Zápis č. 18.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 18 dne 25.06. 2020
Zahájení: 19:00
Přítomni: 10, dle presenční listiny
Omluveni: 1
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Ing. Vítězslav Jílek, starosta
Ověřovatelé zápisu: paní Jitka Bohdalová, pan Ing. Jiří Haniš
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh na schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Přídolí, příspěvkové organizace
městyse za rok 2019
Přezkoumání hospodaření obce, inventarizační zpráva za rok 2019
Schválení závěrečného účtu městyse Přídolí za rok 2019
Schválení účetní závěrky městyse Přídolí za rok 2019
Žádost o prodej části pozemku p.č. 2669 k.ú. Malčice - Osek
Žádost o prodej části pozemku p.č. 50/2 k.ú. Přídolí
Návrh na schválení geometrického plánu a prodej pozemku p.č. 1711/5 k.ú.
Malčice-Osek
Návrh na schválení geometrického plánu a prodej pozemku p.č. 1860/9 k.ú.
Malčice-Osek
Návrh na schválení geometrického plánu a prodej pozemku p.č. 1838/7 k.ú.
Malčice-Osek
Žádost o prodej pozemku p.č. 19/5 v k.ú. Zátes
Návrh na schválení zadávací dokumentace a jmenování hodnotící komise pro
stavební akci „Oprava MK Přídolí – Spolí“
Návrh na schválení zadávací dokumentace a jmenování hodnotící komise pro
stavební akci „Obnova Přívodního řadu Přídolí 1.2“
Zpráva stavebního výboru
Návrh na jmenování kronikářky městyse Přídolí
Římskokatolická farnost Přídolí – žádost o příspěvek
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2020-2029
Žádost o opravu komunikace v osadě Osek
Různé
a) Návrh na schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
„Přídolí obecní dvůr – přeložka NN“
b) Žádost o odprodej zemědělských pozemků v majetku městyse Přídolí
c) Návrh na přijetí dotace
d) Návrh na podání žádosti o dotaci
e) Mobilní letní kino
Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení
schopné. K zápisu č. 17 ze dne 28.05.2020 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program. Starosta p. Vítězslav Jílek navrhl rozšířit program
jednání o body 20a) Návrh na schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
„Přídolí obecní dvůr – přeložka NN“. b) Žádost o odprodej zemědělských pozemků v majetku

městyse Přídolí, c) Návrh na přijetí dotace, d) Návrh na podání žádosti o dotaci , e) Mobilní letní
kino.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva rozšířený o body 20a)
Návrh na schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Přídolí obecní dvůr
– přeložka NN“. b) Žádost o odprodej zemědělských pozemků v majetku městyse Přídolí,
c) Návrh na přijetí dotace, d) Návrh na podání žádosti o dotaci, e) Mobilní letní kino.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-18-1 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu paní Jitku
Bohdalovou a pana Ing. Jiřího Haniše.
ad 3) Starosta předložil zastupitelům k projednání Návrh schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ
Přídolí, příspěvkové organizace městyse za rok 2019. Starosta dále předložil žádost p. ředitelky
ZŠ a MŠ Přídolí o převod celého hospodářské výsledku ve výši 182.000,- Kč do rezervního
fondu. Předsedkyně finančního výboru p. Jitka Bohdalová zastupitelům sdělila, že finanční
výbor zastupitelstva městyse provedl v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Přídolí kontrolu a jako
předsedkyně může konstatovat, že účetnictví bylo vedeno v roce 2019 uspokojivě. Starosta
navrhuje schválit účetní závěrku ZŠ a MŠ Přídolí, příspěvkové organizace městyse za rok 2019.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí v průběhu celého roku efektivně posuzovalo
rizika a možné ztráty v hospodaření, které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit, a tím
omezilo vznik problémů, které by vedly k neschválení účetní závěrky. Zastupitelstvo městyse
Přídolí rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje
v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších
předpisů, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky
a schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019 a připomínkami a v rozsahu dle výše uvedených
finančních výkazů. Příspěvková organizace prokázala kladný výsledek hospodaření. Vzhledem
k výši hospodářského výsledku za rok 2019, který je 182.000,-Kč zastupitelstvo schvaluje žádost
o převod celého hospodářské výsledku do rezervního fondu. Všechny související dokumenty
jsou přílohou tohoto zápisu.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-18-03 bylo schváleno.
ad 4) Starosta předložil zastupitelům na vědomí Přezkoumání hospodaření městyse Přídolí za
rok 2019 a návrh na schválení inventarizační zprávy. Na základě zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí bylo
provedeno dílčí přezkoumání hospodaření městyse Přídolí, a to v termínu 1.8. 2019 a konečné
přezkoumání hospodaření městyse Přídolí v termínu 09. 04. 2020. Přezkoumání vykonal
ekonomický odbor, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí, paní Vladimíra Achatzová
a Ing. Eva Pártlová. Přezkoumání zahrnovalo ověření dodržování povinností uložených zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy
upravujícími finanční hospodaření obcí, souladu hospodaření s finančními prostředky
ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci
a podmínek jejich požití, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Přídolí za rok 2019 je součástí
závěrečného účtu, který budeme projednávat v dalším bodě. Při přezkoumání hospodaření
městyse za rok 2019 podle § 2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky
méně závažného charakteru podle § 10 zákona č. 420/2004 Sb. Upozornění na případná rizika,
která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na
hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání nebyla zjištěna závažná rizika, která
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Závěr zprávy je

uveden ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku, která je
součástí závěrečného účtu. Současně se zprávou o přezkoumání hospodaření městyse byla
zastupitelům předložena inventarizační zpráva za rok 2019, která shrnuje řádnou inventarizaci
obecního majetku ke dni 31.12. 2019.
Bez usnesení, ZM bere informace na vědomí
ad 5) Starosta předložil zastupitelům k schválení závěrečný účet městyse Přídolí. Návrh
závěrečného účtu byl po dobu od 28. 05. 2020 do 25. 06. 2020 nebo při jeho projednání na
veřejném zasedání zastupitelstva městyse, zveřejněn na úřední desce městyse a v elektronické
podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.pridoli.cz dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu obce. Při zveřejnění byla
stanovena lhůta pro uplatnění písemných připomínek k návrhu závěrečného účtu ze strany
občanů, a to do 25. 06. 2020. V této lhůtě nebyly ze strany občanů k návrhu závěrečného účtu
doručeny žádné připomínky. ZM bere na vědomí, že ze strany občanů nejsou žádné připomínky,
a tudíž k nim nevyjadřuje stanovisko.
Návrh usnesení: ZM projednalo údaje o ročním hospodaření městyse za rok 2019, které byly
souhrnně zpracovány do závěrečného účtu (závěrečný účet je přílohou zápisu). ZM projednalo
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, která je součástí závěrečného
účtu. Auditorem při přezkoumání hospodaření městyse za rok 2019 podle § 2 a §3 zákona
č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky, méně závažného charakteru podle § 10
zákona č. 420/2004 Sb. ZM projednalo závěrečný účet obce spolu se zprávou o výsledcích
přezkoumání hospodaření městyse za uplynulý kalendářní rok na základě § 43 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 17 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí
s celoročním hospodařením městyse, a to bez výhrad. Všechny související dokumenty jsou
přílohou tohoto zápisu.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-18-05 bylo schváleno.
ad 6) Starosta předložil zastupitelům k schválení návrh účetní závěrky městyse Přídolí za rok
2019. Účetní závěrka je sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2019 za období od 01. 01. 2019 do
31.12.2019 za účetní jednotku Městys Přídolí, IČ 00246093, se sídlem Přídolí 1, 381 01 Český
Krumlov. Identifikovala průkazné účetní záznamy a další skutečnosti významné pro uživatele
účetní závěrky podle § 6 odst. 3 vyhlášky ministerstva financí č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších
předpisů, jako: „Rozvaha ke dni 31. 12. 2019, Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2019, Příloha
účetní závěrky ke dni 31. 12. 2019, Výkaz FIN2-12M ke dni 31. 12. 2019, Inventarizační zpráva
za rok 2019, Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2019, Zprávy
o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, Hodnotící zpráva za rok 2019 a Protokol
o kontrole ZŠ a MŠ Přídolí. Starosta se za účetní jednotku ke schvalování účetní závěrky podle §
7 odst. 3, vyjádřil takto: „předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány
v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky
schvalujícího orgánu v úplnosti. Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné
skutečnosti. Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého
obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.“
Návrh usnesení: „Zastupitelstvo městyse Přídolí v průběhu celého roku efektivně posuzovalo
rizika a možné ztráty v hospodaření, které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit, a tím
omezilo vznik problémů, které by vedly k neschválení účetní závěrky. Zastupitelstvo městyse
Přídolí rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v

rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších
předpisů, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky
a schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019 bez výhrad a připomínek a v rozsahu dle výše
uvedených finančních výkazů. Zastupitelstvo současně rozhoduje o převodu hospodářského
výsledku za rok 2019 na účet nerozděleného zisku.“ Vyjádření účetní p. Markéty
Schneedorferové k návrhu usnesení: „schválení účetní závěrky akceptuji bez připomínek“.
Všechny související dokumenty jsou přílohou tohoto zápisu.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-18-06 bylo schváleno.
ad 7) Starosta předložil žádost p. Jakuba Ferry, bytem Přídolí 141, Přídolí 381 01, o prodej části
pozemku p. č. 2669 k.ú. Malčice-Osek. Pozemek je v územním plánu veden jako stavební.
Zastupitelka p. Jitka Bohdalová řekla, že by se při dělení pozemku mělo zohlednit skládkování
dřeva z okolních lesů spravovaných LDO Přídolí. Zastupitel p. Jiří Haniš řekl, že by se měla při
dělení pozemku ponechat zadní přístupová cesta ke zbytku pozemku. Dále uvedl, že by se od
účelové komunikace měl zachovat dvoumetrový pás pro případné budoucí rozšíření cesty.
Zastupitel p. Zdeněk Macek řekl, že by si obec měla při případném prodeji části pozemku
stanovit podmínku, že stavba musí být zahájena alespoň do 5 let. Dále zastupitelé diskutovali o s
prodejní ceně za m2 tohoto pozemku. Přítomný p. Jakub Ferra zastupitelům řekl, že na pozemku
hodlá postavit dům pro trvalé bydlení a do 5 let by chtěl začít stavět. Starosta navrhuje přijmout
záměr prodeje.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2669
k.ú. Malčice-Osek. Pověřuje starostu předložit konkrétní návrh oddělení žádané části tak, aby
zohlednil možnost zadní přístupové cesty, dvoumetrový ochranný pás kolem účelové
komunikace. Ověřit v místě skládkování dřeva.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-18-07 bylo schváleno.
ad 8) Starosta předložil zastupitelům k projednání žádost o prodej části pozemku p.č. 50/2 k.ú.
Přídolí, kterou předkládají manželé Kehmovi, bytem Přídolí 150, manželé Gondekovi bytem
Přídolí 149 a manželé Falářovi, bytem Přídolí 145. Pozemek je v ÚP veden jako stavební.
Zastupitel p. Jiří Štěpánek řekl, že je proti prodeji, protože v místě je vodní zdroj pro kašnu.
Místostarosta p. Zdeněk Macek řekl, že voda pramení mimo žádanou část a on je pro prodej.
Zastupitelka p. Jitka Bohdalová řekla, že je taktéž proti prodeji, protože pozemek je součástí
budoucího ZTV a v minulosti se obdobná část pozemku z dolního ZTV nad ČOV Přídolí
neprodala p. Pavlu Mittaschovi. Starosta navrhuje odložit rozhodnutí o prodeji na dobu, než
bude řešena výstavba ZTV na sousedních pozemcích.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání odkládá rozhodnutí o žádosti na prodej části
pozemku p.č. 50/2 k.ú. Přídolí na dobu, než bude řešena výstavba ZTV na sousedních
pozemcích.
pro: 9
proti: 1
zdržel se: 0
Usnesení 2020-18-08 bylo schváleno.
ad 9) Starosta předložil návrh na schválení geometrického plánu č. 253-282/2019 a prodej
pozemku p.č. 1711/5 k.ú. Malčice-Osek manželům Kondrysovým, bytem Čechova 7/342, 37001
České Budějovice. Zastupitelstvo svým usnesením 2019-09-14f schválilo záměr prodeje
a usnesením č. 2019-10-04 prodej za cenu 182,- Kč za m2 s DPH, tj. celkem 40.950,- Kč s DPH
plus náklady s prodejem spojené. Navrhovaný geometrický plán oddělil pozemek o velikosti
225 m2. Starosta navrhuje schválit geometrický plán a návrh smlouvy.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje geometrický plán č. 253-282/2019,
návrh smlouvy a prodej pozemku p.č. 1711/5 k.ú. Malčice-Osek manželům Kondrysovým,
bytem Čechova 7/342, 37001 České Budějovice . Všechny související náklady hradí nabyvatel.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy a vkladem do KN.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-18-09 bylo schváleno.
Ad 10) Starosta předložil k projednání návrh na schválení geometrického plánu č. 255-18/2020.
Jde o dělení pozemku p.č. 1860/3 k.ú. Malčice-Osek. Zastupitelstvo svým usnesením č. 2019-1210 rozhodlo o dělení pozemku za účelem prodeje oddělené části p. MUDr. Bohumile Kollarové,
Zahořánky 21, Přídolí (osada Osek). Oddělená část bude určená pro výstavbu objektu k trvalému
bydlení. Nově vzniklý pozemek p.č. 1860/9 k.ú. Malčice-osek má velikost 2900 m2. Starosta
navrhuje schválit geometrická plán č. 255-18/2020 a připravit návrh smlouvy na prodej pozemku
p.č. 1860/9 k.ú. za částku 150,- Kč bez DPH za m2 plus související náklady.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje geometrický plán č. 255-18/2020,
pověřuje starostu přípravou smlouvy a její předložení k projednání.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-18-10 bylo schváleno.
Ad 11) Starosta předložil k projednání návrh na schválení geometrického plánu č. 254-17/2020.
Jde o dělení pozemku p.č. 1838/1 k.ú. Malčice-Osek. Zastupitelstvo svým usnesením č. 2019-1304 rozhodlo o dělení pozemku za účelem prodeje oddělené části manželům Kopřivovým, bytem
V. Volfa 1344/47, 37005 České Budějovice. Zastupitelstvo schválilo cenu 150,- Kč za m2 bez
DPH, tj. 182,- Kč vč. DPH, jako by šlo o stavební pozemek. Nově vzniklý pozemek p.č. 1838/7
k.ú. Malčice-osek má velikost 374 m2. Starosta navrhuje schválit geometrická plán plánu č. 25417/2020 a připravit návrh smlouvy na prodej pozemku p.č. 1838/7 k.ú. Malčice – Osek za částku
150,- Kč bez DPH za m2 plus související náklady.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje geometrický plán č. 254-17/2020,
pověřuje starostu přípravou smlouvy a její předložení k projednání.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-18-11 bylo schváleno.
Ad 12) Starosta předložil žádost o prodej pozemku p.č. 19/5 v k.ú. Zátes, kterou zaslali Vojtěch
Voborník, bytem Vyšehrad 185, Český Krumlov, 381 01 a Iveta Jirkalová, bytem Urbinská 155,
Český Krumlov, 381 01. Pozemek chtějí zakoupit za účelem výstavby rekreačního objektu.
Pozemek je v územním plánu veden jako stavební. Starosta navrhuje žádosti nevyhovět
a pozemek ponechat pro případné zájemce, kteří by chtěli stavět objekt pro trvalé bydlení. Obec
má z obyvatel s trvalým pobytem největší příjem do rozpočtu. Zastupitel p. Jiří Štěpánek navrhl
prodat, protože majitel objektu si tam v budoucnu může dát kdykoli trvalý pobyt.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání neschvaluje žádost o prodej pozemku p.č. 19/5
v k.ú. Zátes, kterou zaslali Vojtěch Voborník, bytem Vyšehrad 185, Český Krumlov, 381 01
a Iveta Jirkalová, bytem Urbinská 155, Český Krumlov, 381 01.
pro: 1
proti: 9
zdržel se: 0
Usnesení 2020-18-12a nebylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání přijímá žádost, kterou zaslali Vojtěch Voborník,
bytem Vyšehrad 185, Český Krumlov, 381 01 a Iveta Jirkalová, bytem Urbinská 155, Český
Krumlov, 381 01 a schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 19/5 v k.ú. Zátes.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-18-12b bylo schváleno.

Ad 13) Starosta předložil návrh na schválení zadávací dokumentace a jmenování hodnotící
komise pro stavební akci „Oprava MK Přídolí – Spolí“. Zastupitelstvo pro tuto akci přijalo
dotaci ve výši 1.500.000,- Kč. Předpokládaná cena díla 3.180.141 s DPH. Starosta navrhuje
schválit zadávací dokumentaci. Dále starosta dle platné Směrnice o veřejných zakázkách malého
rozsahu navrhuje oslovit k podání nabídky firmy: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pokrývka spol.
s r.o., ASFALT OK s.r.o. Zastupitel p. Ing. Jiří Haniš navrhl doplnit seznam oslovených firem
o firmu Ertl Milan sr.o. Do hodnotící komise se přihlásili Ing. Vítězslav Jílek, Ing. Jiří Haniš, Jiří
Štěpánek, náhradník Josef Sýkora.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje zadávací dokumentaci pro stavební akci
„Oprava MK Přídolí – Spolí“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení Ing. Vítězslav Jílek, Ing. Jiří
Haniš, Jiří Štěpánek, náhradník Josef Sýkora.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-18-13 bylo schváleno.
Ad 14) Starosta předložil návrh na schválení zadávací dokumentace a jmenování hodnotící
komise pro stavební akci „Obnova přívodního řadu Přídolí 1.2“. Zastupitelstvo pro tuto akci
přijalo dotaci ve výši 400.000,- Kč. Předpokládaná cena díla je 1.004.149,83 Kč bez DPH, tj.
1.215.020,- Kč s DPH. Dále starosta dle platné Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu
navrhl oslovit k podání nabídky firmy: John Stanislav, s.r.o. IČ: 26088819 U Haldy 1816/18, 373
16 Dobrá Voda u Českých Budějovic, Pokrývka spol. s r.o. IČ: 28149157 382 82 Benešov nad
Černou 37, Jiří Goby, Loučej 12, 382 03 Křemže IČ: 03392244. Do hodnotící komise se
přihlásili Ing. Vítězslav Jílek, Ing. Jiří Haniš, Jiří Štěpánek, náhradník Josef Sýkora.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje zadávací dokumentaci pro stavební akci
„Obnova přívodního řadu Přídolí 1.2“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení Ing. Vítězslav Jílek,
Ing. Jiří Haniš, Jiří Štěpánek, náhradník Josef Sýkora.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-18-14 bylo schváleno.
Ad 15) Starosta předložil k projednání zprávu stavebního výboru zastupitelstva městyse Přídolí.
Slovo si vzal předseda stavebního výboru p. Ing. Jiří Haniš. Stavební výbor provedl několik
místních šetření. Ve věci opravy dělící zdi mezi areálem kostela a objektem čp. 127 uvedl, že
zeď nejspíše stojí na pozemku objektu čp. 127 a bylo by třeba zajistit geometrický plán, aby byl
vlastník nezpochybnitelně určen. Ve věci praskání plotové zdi kolem farské zahrady uvedl, že
stavební výbor doporučuje rozřezat podezdívku za každým sloupem, aby mohl betonový monolit
dilatovat. Ve věci točny automobilů náves Machovice uvedl, že nejvhodnější by byla konzultace
opravy s odborníkem, protože se členové stavebního výboru necítí dostatečně způsobilí vydat
doporučení ve věci opravy komunikací.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
Ad 16) Starosta předložil návrh na jmenování kronikářky městyse Přídolí. O tuto čestnou funkci
projevila zájem nová paní učitelka z MŠ Přídolí paní Petra Maláková, bytem Benešov nad
Černou 46, 832 82. Starosta navrhuje ji jmenovat kronikářkou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání jmenuje kronikářkou městyse Přídolí paní Petru
Malákovou, bytem Benešov nad Černou 46, 832 82 se zkušební dobou jeden rok.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-18-16 bylo schváleno.
Ad 17) Starosta předložil žádost Římskokatolické farnosti Přídolí o příspěvek na opravy ve výši
55.000,- Kč. Zastupitelé živě diskutovali k této žádosti. Shodli se, že městys Přídolí od Farnosti
Přídolí zakoupil pozemky za cenu o 25% vyšší než je cena v místě obvyklá. Dále bude muset

v letošním roce městys státu odevzdat cca. 2,6 mil. Kč z předpokládaných příjmů rozpočtu
městyse za rok 2020 jako naši spoluúčast na státních opatřeních spojených s pandemií COVID19. Pro tento rok 2020 aktuálně nejsou volné finanční prostředky na příspěvek pro Farnost
Přídolí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání zamítá žádost Římskokatolické farnosti Přídolí
o příspěvek na opravy ve výši 55.000,- Kč s odůvodněním, že městys Přídolí zakoupil pozemky
za cenu o 25% vyšší než je cena v místě obvyklá. Dále bude muset v letošním roce městys státu
odevzdat cca. 2,6 mil. Kč z předpokládaných příjmů rozpočtu městyse za rok 2020 jako naši
spoluúčast na státních opatřeních spojených s pandemií COVID-19. Pro rok 2020 aktuálně
nejsou volné finanční prostředky v rozpočtu městyse Přídolí na příspěvek pro Farnost Přídolí.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-18-17 bylo schváleno.
Ad 18) Starosta předložil k schválení Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období
2020-2029. Aktualizace tohoto plánu byla posledním z požadavků z provedené kontroly MZE
v roce 2019. Nejdůležitějším bodem plánu je, že není potřeba založit speciální fond obnovy
vodovodů a kanalizací. Průběžné financování obnovy pokryjí odpisy stávajícího majetku. Dále
pro informaci předložil Kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2020. Starosta navrhuje
schválit aktualizovaný Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2020-2029.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje aktualizovaný Plán financování obnovy
vodovodů a kanalizací na období 2020-2029.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-18-18 bylo schváleno.
Ad 19) Starosta předložil žádost p. Tomáše Kláska Bc., bytem Nerudova 903/68, 37004 České
Budějovice, o opravu komunikace v osadě Osek. Starosta navrhuje, aby nutnost opravy v místě
zhodnotil stavební výbor zastupitelstva městyse Přídolí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání zamítá žádost p. Tomáše Kláska Bc., bytem
Nerudova 903/68, 37004 České Budějovice, o opravu komunikace v osadě Osek,
s odůvodněním, že městys Přídolí bude muset v letošním roce státu odevzdat cca. 2,6 mil. Kč
z předpokládaných příjmů rozpočtu městyse za rok 2020 jako naši spoluúčast na státních
opatřeních spojených s pandemií COVID-19. Pro tento rok 2020 aktuálně nejsou volné finanční
prostředky v rozpočtu městyse Přídolí na opravu komunikace v osadě Osek.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-18-19 bylo schváleno.
ad 20) Různé
a) Starosta předložil návrh na úpravu smlouvy o smlouvě budoucí č. 1030056917/001 mezi
městysem Přídolí a E.ON Distribuce, a.s. o stavbě s názvem „Přídolí obecní dvůr - přeložka
NN“. Úprava smlouvy se provádí, protože městys Přídolí se stal majitelem pozemku p.č. 210/4
k.ú. Přídolí. Tento pozemek je také dotčený přeložkou vedení.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje úpravu smlouvy o smlouvě budoucí
č. 1030056917/001 mezi městysem Přídolí a E.ON Distribuce, a.s. o stavbě s názvem „Přídolí
obecní dvůr - přeložka NN“.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-18-20a bylo schváleno.

b) Starosta předložil žádost o odprodej zemědělských pozemků v majetku městyse Přídolí na LV
č. 291/Malčice zaslanou p. Lukášem Polákem, Sestroňovice 1, 463 42 Frýdštejn. Starosta
navrhuje neprodat žádané pozemky.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání zamítá žádost o odprodej zemědělských pozemků
v majetku městyse Přídolí na LV č. 291/Malčice zaslanou p. Lukášem Polákem, Sestroňovice 1,
463 42 Frýdštejn.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-18-20b bylo schváleno.
c) Starosta předložil návrh na přijetí dotace z programu MF ČR – Program 29822 Akce
financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR z podprogramu
298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství
v působnosti obcí ve výši 20.000.000,- Kč na rozšíření ZŠ a MŠ Přídolí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje přijetí dotace z programu Návrh na
podání žádosti o dotaci MF ČR – Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké
sněmovny Parlamentu a vlády ČR z podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy
materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí ve výši 20.000.000,- Kč.
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-18-20c bylo schváleno.
d) Návrh na podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, program Podpora rozvoje
venkova. Z tohoto programu by mohlo být zajištěno kofinancování opravy místní komunikace
Přídolí – Spolí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj, program Podpora rozvoje venkova na zajištění kofinancování
opravy místní komunikace Přídolí – Spolí, pokud to budou umožňovat pravidla programu.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-18-20d bylo schváleno.
e) Předsedkyně kulturního výboru p. Marie Pavlisová předložila návrh na objednání představení
mobilního letního kina. Úplná cena za jedno představení by se měla pohybovat mezi 10 až
20.000,- Kč dle atraktivnosti filmu. Zastupitelé diskutovali případnou možnou návštěvnost
takovéhoto představení v Přídolí. Zastupitel p. Ing. Jiří Haniš řekl, že na pouťový víkend by
obdobné představení chtělo pořádat SDH Přídolí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání odkládá rozhodnutí o vyčlenění finančních
prostředků na představení mobilního letního kina na rok 2021.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-18-20e bylo schváleno.
ad 21) Diskuze
Bez diskuze
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:15 hod.
Ověřil: paní Jitka Bohdalová
pan Ing. Jiří Haniš
Zápis ověřen :

..................................
..................................
Vítězslav Jílek
Starosta

