Zápis č. 17.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 17 dne 28.05. 2020
Zahájení: 19:00
Přítomni: 11, dle presenční listiny
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Ing. Vítězslav Jílek, starosta
Ověřovatelé zápisu: pan Pavel Mittasch, paní Marie Pavlisová
Program:
A) Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
B) Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
1.Návrh smlouvy o smlouvě budoucí „Nákup části pozemku p.č. 210/4 v k.ú. Přídolí“
2.Různé
a) Návrh na přijetí dotace POV JčK 2020
b) Návrh na přijetí dotace Investiční dotace JSDHO - Pořízení nového hasičského
vozíku
c) Návrh na přijetí dotace Podpora oprav MK - Obnova MK Spolí – Přídolí
d) Návrh na přijetí dotace Podpora vodohospodářské infrastruktury - Obnova
přívodního řadu A-1.2
e) Návrh na vrácení dotace Podpora kultury – Přídolí 800 let
f) Návrh na přijetí daru od p. Vladislava Píska – Kontrolní vodoměrná šachta
g) Souhlas s působením MAS Pomalší na území městyse Přídolí
3. Diskuze
Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení
schopné. K zápisu č. 16 ze dne 30.04.2020 nebylo dotazů.
ad A) Předsedající přednesl navržený program. Starosta p. Vítězslav Jílek navrhl rozšířit
program jednání o body 4a) Návrh na přijetí dotace POV JčK 2020, b) Návrh na přijetí dotace
Investiční dotace JSDHO - Pořízení nového hasičského vozíku, c) Návrh na přijetí dotace
Podpora oprav MK - Obnova MK Spolí – Přídolí, d) Návrh na přijetí dotace Podpora
vodohospodářské infrastruktury - Obnova přívodního řadu A-1.2, e) Návrh na vrácení dotace
Podpora kultury – Přídolí 800 let, f) Návrh na přijetí daru od p. Vladislava Píska – kontrolní
šachta, g) Souhlas s působením MAS Pomalší na území městyse Přídolí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva rozšířený o body
4a) Návrh na přijetí dotace POV JčK 2020, b) Návrh na přijetí dotace Investiční dotace JSDHO Pořízení nového hasičského vozíku, c) Návrh na přijetí dotace Podpora oprav MK - Obnova MK
Spolí – Přídolí, d) Návrh na přijetí dotace Podpora vodohospodářské infrastruktury - Obnova
přívodního řadu A-1.2, e) Návrh na vrácení dotace Podpora kultury – Přídolí 800 let, f) Návrh na
přijetí daru od p. Vladislava Píska – kontrolní šachta, g) Souhlas s působením MAS Pomalší
na území městyse Přídolí.
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-17-A bylo schváleno.
ad B) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu pana Pavla
Mittasche a paní Marii Pavlisovou.
ad 1) Starosta předložil návrhy Biskupství českobudějovického, zastoupené Mons. ThLic.
Davidem Henzlem, na vyřešení požadavku městyse Přídolí na zakoupení části pozemku pod

budoucí hasičskou zbrojnicí. Biskupství českobudějovické vidí jako nevýhodné prodat jen část
pozemku pro stavbu hasičské zbrojnice. Navrhuje vyřešit celý areál za farou, který je nyní ve
výpůjčce. Nabízené varianty:
a) směna: požadovaný celek pozemků (vše dále k.ú. Přídolí) č. 210/4 (3487 m2) + č. 210/2 (4478
m2) + č. 346/4 (3703 m2), tedy celkem 11668 m2; požadavek pozemek č.50/5 (11436 m2) + č.
50/2 (2834 m2), tedy celkem 14270 m2. Rozdíl ve výměře je z důvodu vzniklých daňových
odvodů, aby na tom farnost netratila a zároveň, aby jí byla zachována možnost případné
výstavby fary ve vzdálené budoucnosti (kdyby byl dostatek kněží), v případě obsazení místa
farářem.
b) prodej celku za bývalou farou: pozemek č. 210/2 o výměře 4478 m2 vedený v územním plánu
jako veřejná zeleň za 150,- Kč/m2; pozemek č. 210/4 o výměře 3487 m2 a č. 346/4 o výměře
3703 m2 vedených v územním plánu jako zastavitelné území za 650,- Kč/m2.
Celkem 5.345.200,- Kč .
c) směna pozemků za zemědělskou půdu + doplatek. Směny by se týkaly pozemků
Římskokatolické farnosti Přídolí č. 210/4; č. 210/2 a č. 346/4; ze zemědělské půdy ve vlastnictví
Městyse Přídolí za pozemek č. 1684/6 o výměře 36029 m2 nebo pozemek č. 1535/2 o výměře
16846m2, případně oba pozemky. Vše s doplatkem. Předpokládaná cena zemědělské půdy na
30,- Kč/m2.
Starosta k nabídce sdělil, že preferuje nákup pozemků za 5.345.200,- Kč. Pro tuto variantu navíc
dojednal splátkový kalendář. Pozemky bude možné postupně bezúročně splácet po dobu 5 let.
První rok byla splatná největší částka 1.345.200,- Kč, každý další rok 1 mil. Kč. Po dobu
splácení bude mít biskupství k pozemkům zástavní právo. Cena se nyní jeví jako vysoká, ale
pozemky jsou pro obec strategické. Místostarosta p. Zdeněk Macek, řekl, že pozemky se staly
pro občany centrem vycházek a pokud by je městys nekoupil, mohlo by se stát, že biskupství
prodá pozemky jinému zájemci. Proto je pro koupi pozemků. Zastupitel p. Jiří Štěpánek řekl, že
je pro směnu ve variantě A. Stavební pozemky č. 210/4 (3487 m2) + č. 210/2 (4478 m2)
+ č. 346/4 (3703 m2) podle něj městys nejspíše nikdy nevyužije pro výstavbu ZTV. Zastupitelka
p. Jitka Bohdalová řekla, že průměrná cena pozemků je 458,- Kč za m2, což se blíží komerční
ceně. A proto také s prodejem souhlasí, jen by vložila do kupní smlouvy možnost kdykoli splatit
jednorázově zbytek ceny, pokud by se tak zastupitelstvo rozhodlo. Zastupitel p. Josef Sýkora
podpořil nákup pozemků, které označil jako důležité pro budoucnost celého území okolo bývalé
fary. Zastupitelé dále živě diskutovali o výhodách a nevýhodách nabízených variant.
Místostarosta p. Zdeněk Macek řekl, že v letošním roce je velmi blízko získání dotace na stavbu
nové hasičské zbrojnice.
.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje nákup pozemků za pozemek č. 210/2

o výměře 4478 m2 vedený v územním plánu jako veřejná zeleň za 150,- Kč/m2; pozemek
č. 210/4 o výměře 3487 m2 a č. 346/4 o výměře 3703 m2 vedených v územním plánu jako
zastavitelné území za 650,- Kč/m2. V celkové ceně 5.345.200,- Kč . Pozemky budou bezúročně
spláceny po dobu 5 let. První rok největší částku 1.345.200,- Kč, každý další rok 1.000.000,- Kč.
Po dobu splácení bude mít biskupství k pozemkům zástavní právo. Městys Přídolí bude mít
možnost kdykoli splatit jednorázově zbytek ceny. Návrh na vklad hradí kupující. Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu ve výši
1.345.200,- Kč z přebytku hospodaření minulých let na pokrytí první splátky.
pro:
10
proti:
Usnesení 2020-17-01 bylo schváleno.

1

zdržel se: 0

ad 2) Různé

a) Starosta předložil návrh na přijetí dotace z Programu obnovy venkova JčK 2020 ve výši. ve
výši 190.000,- Kč. Starosta navrhuje zahájit stavební akci: „Výstavba chodníku podél silnice č.
III/1572 v k. ú. Přídolí – Etapa B“ na kterou byla přidělena dotace. Akce byla vysoutěžena za
706.074 Kč s DPH. Zastupitel p. Zdeněk Macek, že vzhledem k letošním sníženým příjmům
z RUD obcí by navrhoval akci nerealizovat, pokud by zastupitelé chtěli šetřit. Akci považuje za
zbytnou. Zastupitelé se v diskuzi shodli, že chodník je kvůli bezpečnosti chodců potřebný.
Starosta navrhuje přijmout dotaci.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje přijetí dotace z Programu obnovy
venkova JčK 2020 ve výši 190.000,- Kč. A schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 125.000,- Kč
z přebytku hospodaření minulých let na dofinancování akce.
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-17-02a bylo schváleno.
b) Starosta předložil návrh na přijetí dotace Investiční dotace JSDHO - Pořízení nového
hasičského vozíku ve výši 120.000,00 Kč. Předpokládaná cena nového vozíku je 173.030 Kč
s DPH. Starosta navrhuje přijmout dotaci.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje přijetí dotace Investiční dotace JSDHO
- Pořízení nového hasičského vozíku ve výši 120.000,00 Kč a schvaluje finanční spoluúčast.
pro:
11
proti:
Usnesení 2020-17-02b bylo schváleno.

0

zdržel se: 0

c) Starosta předložil návrh na přijetí dotace Podpora oprav MK JčK - Obnova MK Spolí - Přídolí
- Dotace: 1.500.000- Kč s DPH. Oprava komunikace v délce 2,32 km. Rozpočet na akci činí
3.219.689,- Kč s DPH. Starosta navrhuje přijmout dotaci.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje přijetí dotace Podpora oprav MK JčK -

Obnova MK Spolí - Přídolí - Dotace: 1.500.000,- Kč s DPH. A schvaluje rozpočtovou změnu ve
výši 400.000,- Kč z přebytku hospodaření minulých let na dofinancování akce.
pro:
11
proti:
Usnesení 2020-17-02c bylo schváleno.

0

zdržel se: 0

d) Návrh na přijetí dotace z programu Podpora vodohospodářské infrastruktury JčK - Obnova
přívodního řadu A-1.2 v délce 282,2m ve výši 400.000,- Kč. Jde o výměnu v posledním úseku
původního přívodního potrubí do vodojemu. Rozpočet akce činí 1.039.571,29 Kč. Starosta
navrhuje dotaci přijmout.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje přijetí dotace Podpora
vodohospodářské infrastruktury JčK - Obnova přívodního řadu A-1.2 v délce 282,2m ve výši
400.000,- Kč. A schvaluje rozpočtovou ve výši 200.000,- Kč z přebytku hospodaření minulých
let na dofinancování akce.
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-17-02d bylo schváleno.
e) Starosta předložil návrh na vrácení dotace z programu Podpora kultury – Přídolí 800 let ve
výši 20.000, -Kč z důvodu odložení akce „Přídolí 800 let“ na rok 2021 z důvodu coronavirové
pandemie

Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje vrácení dotace z programu Podpora
kultury – Přídolí 800 let ve výši 20.000, -Kč z důvodu odložení akce „Přídolí 800 let“ na rok
2021 z důvodu coronavirové pandemie.
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-17-02e bylo schváleno.
f) Starosta předložil návrh na přijetí daru od p. Vladislava Píska, bytem Na Hvízdalce 498,
38232 Velešín – „Kontrolní vodoměrná šachta“ v hodnotě 10.000,- Kč. Místostarosta p. Zdeněk
Macek navrhl dar přijmout. Jedná se o vodoměrnou šachtu na připojení novostavby, kterou staví
p. Vladislav Písko. Šachta je umístěna na obecním pozemku, protože ji nelze umístit na pozemek
p. Píska.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje přijetí daru od p. Vladislava Píska,
bytem Na Hvízdalce 498, 38232 Velešín – „Kontrolní vodoměrná šachta“ v hodnotě 10.000,Kč.
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-17-02f bylo schváleno.
g) Starosta předložil žádost MAS Pomalší o souhlas s působením na území městyse Přídolí.
MAS Pomalší vypisuje dotační programy z evropských fondů na podporu místních aktivit.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje žádost MAS Pomalší o souhlas
s působením na území městyse Přídolí.
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-17-02g bylo schváleno.
ad 3) Diskuze
Zastupitel p. Jiří Štěpánek se ptal, zda by nebylo možné urgovat opravu komunikace ve Spolí, která je
v majetku Jihočeského kraje a je v nevyhovujícím stavu. Dále na komunikaci Č. Krumlov – Přídolí
nechat obnovit vodící čáry a prořezat nově rašící lípy. Starosta odpověděl, že to prověří.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:00 hod.
Ověřil: pan Pavel Mittasch
paní Marie Pavlisová

..................................
..................................

Zápis ověřen
Vítězslav Jílek
Starosta

