zápis č. 31
Ze zasedání zastupitelstva městyse v Přídolí, konaného dne 5.6.2014
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: Vilém Nikl
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Macek, Jaroslav Vlasatý

Řádné zasedání zastupitelstva městyse č. 31 dne 5. 6. 2014
Program jednání:
1. Rozpočtová změna č.3/2014
2. Žádost o směnu pozemků
3. Žádosti o prodej pozemku
4. AMK Rallye
5. Ofic. návštěva Hirschbachu
6. Různé
a) Návrh smlouvy – A.S.A.
b) Kritéria přijímání dětí do MŠ
c) Konírna u fary
d) Počet zastupitelů na období 2014 - 2018
7. Diskuse
Zahájení
V úvodu zasedání starosta konstatoval nadpoloviční účast členů ZM. Zasedání je
usnášeníschopné. Poté přednesl navržený program, který byl v bodě různé doplněn a poté
jednomyslně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva městyse. K zápisu č. 30 ze
dne 3.4.2014 nebylo připomínek.
pro: 14
zdržel se: 0
proti: 0
ad 1) Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtové změny č. 3/2014, rozpočtové
příjmy se navyšují o 1.679.000,- Kč. Rozpočtové výdaje se navyšují o 901.000,- Kč.
Rozpočet je schodkový. Schodek činí 2.761.000,-Kč. Schodek rozpočtu bude uhrazen
přebytkem hospodaření z let minulých.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse souhlasí s rozpočtovou změnou č. 3/2014, tak jak byla
navržena.
pro: 14
zdržel se: 0
proti: 0
ad 2) Starosta seznámil zastupitele s doporučením Rady městyse, která doporučuje směnu
pozemků p.č. 2160/1 za pozemky p.č. 175/3, 175/10, -187 a rozdíl v metrech přiřadit
z parcely 169/1 k p.č. 170 vše v kú. Přídolí, podle předloženého návrhu, podaného p. Jiřím
Hanišem.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse souhlasí se směnou mezi p. Jiřím Hanišem st. a
městysem Přídolí, tak jak byla navržena. Ke směně dojde, až po odstavení staré ČOV a
zaměření věcného břemene, spočívajícího v právu přístupu a oprav veřejné kanalizace,
které bude zahrnuto do smlouvy. Starostu pověřuje dalším jednáním ve věci a podpisem
směnné smlouvy.
pro: 14
zdržel se: 0
proti: 0
ad 3a) Starosta seznámil zastupitele s doporučením Rady městyse, která doporučuje prodej
části poz. 1945/1 v kú. Zátes manželům Aleně a Vladimíru Šimkovým, bytem Urbinská
142, 381 01 Český Krumlov
Usnesení: Zastupitelstvo městyse souhlasí v s prodejem části pozemku p.č. 1945/1 v kú
Zátes manželům Aleně a Vladimíru Šimkovým, bytem Urbinská 142, 381 01 Český
Krumlov za cenu 50,- Kč/m2. Náklady na zaměření hradí žadatelé. Nebude-li prodej

pozemku realizován do 1. roku ode dne rozhodnutí o prodeji, pozbývá usnesení svou
platnost. Starostu pověřuje podpisem smlouvy.
pro: 14
zdržel se: 0
proti: 0
ad 3b) Starosta seznámil zastupitele s doporučením Rady městyse, která doporučuje prodej
poz. 1287/1 v kú. Přídolí, p. Vandě Plášilové, bytem Přídolí 97, 381 01 Český Krumlov
Usnesení: Zastupitelstvo městyse souhlasí v s prodejem pozemku p.č. 1287/1 v kú Přídolí
p. Vandě Plášilové, bytem Přídolí 97, 381 01 Český Krumlov za cenu 50,- Kč/m2. Nebudeli prodej pozemku realizován do 1. roku ode dne rozhodnutí o prodeji, pozbývá usnesení
svou platnost. Starostu pověřuje podpisem smlouvy.
pro: 14
zdržel se: 0
proti: 0
ad 4) Starosta seznámil zastupitele s doporučením Rady městyse: Rada městyse
doporučuje, po špatných zkušenostech v letošním roce, nejednat v budoucích letech s AMK
Rallye Český Krumlov o jakémkoliv užívání místních komunikací v katastrech městyse
Přídolí.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání souhlasí s názorem rady a doporučuje
příštímu zastupitelstvu již nejednat s AMK o povolování užívání místních komunikací
v katastrech městyse Přídolí na podniky rallye, včetně doprovodných akcí, testů apod.
Starostu pověřuje doručením tohoto usnesení pořadateli Rallye Český Krumlov.
pro: 13
zdržel se: 1
proti: 0
ad 5) Starosta seznámil zastupitele s návrhem rady městyse vykonat oficiální návštěvu obce
Hirschbach v Rakousku na pozvání rakouské strany a to nejlépe 31.8.2014. Zastupitelé se shodli
na tom, že by se tato návštěva měla vykonat, nicméně neurčili konkrétně nikoho do ofic. delegace.
V tomto bodě se nehlasovalo.
6) Různé:
ad 6a) starosta radu seznámil s návrhem firmy A.S.A. Zastupitele by zajímalo, kudy se bude
odpad na skládku navážet. Starosta rozešle zastupitelům text smlouvy i průvodní dopisy, tak aby si
zastupitelé mohli udělat komplexní představu.
ad 6b) v tomto bodě byly vzneseny dotazy na kritéria přijímání dětí do MŠ. Po dlouhé diskuzi o
vhodnosti úpravy kritérií navrhl p. Ing. Jílek zda by nebylo možno rozšířit kapacitu MŠ o jednu
virtuální třídu a tím navýšit počet dětí v MŠ. Starosta tento nápad uvítal a slíbil, že o tom začne
neprodleně jednat.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání pověřuje starostu jednáním o možném
navýšení kapacity MŠ o jednu třídu a tím i o navýšení kapacity MŠ na maximum.
pro: 14
zdržel se: 0
proti: 0
ad 6c) Ing. Jílek navrhl zabývat se budovou bývalé konírny v areálu bývalé fary.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání pověřuje stavební výbor vypracováním
stanoviska k budově bývalé konírny v areálu bývalé fary s doporučením, zda budovu
opravovat nebo v budoucnosti zbourat a na jejím místě postavit něco jiného.
pro: 14
zdržel se: 0
proti: 0
ad 6d) v tomto bodě bylo navrženo snížit počet zastupitelů pro budoucí volební období tj. 2014 –
2018 na 11 volených zastupitelů. Po diskuzi bylo přijato následující usnesení:
Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání stanovuje pro příští volební období 2014 –
2018 počet volených zastupitelů na 11.
pro: 10
zdržel se: 1
proti: 3

7) Diskuse
V diskuzi vystoupil starosta SDH Přídolí p. Zdeněk Macek st. a požádal zastupitele o darování 2
souprav (2x stůl a 4x lavice), pro potřeby SDH, aby si měli děti, které jezdí na soutěže na co
sednout v případě nepřízně počasí.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání souhlasí s darováním výše uvedených
prostředků SDH Přídolí a pověřují vedení městyse nákupem 2 nových souprav na doplnění
vybavení tělocvičny.
pro: 10
zdržel se: 1
proti: 3

Zasedání starosta ukončil v 19,55 hod.

Zápis ověřil: ……………………… p. Zdeněk Macek

………………………

p. Jaroslav Vlasatý

Jiří Štěpánek
starosta
Zápis vyhotoven dne:
9.6.2014

