Zápis č. 2.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne 17. 11. 2014
Přítomni: dle presenční listiny, všichni členové zastupitelstva
Omluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vítězslav Jílek, Oldřich Matějíček
Program jednání:
1. Jmenování zapisovatele
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
4. Přijetí dotace na energetické snížení náročnosti budovy bývalé fary
5. Zřízení kontrolního výboru
6. Zřízení finančního výboru
7. Žádost pana Jiřího Štěpánka o odkoupení mobilního telefonu a notebooku
8. Schválení odměny členům výborů minulého zastupitelstva
9. Schválení odměn nově zvoleným členům zastupitelstva
10. Přijetí dotace pro JSDHO
11. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na statické zajištění sakristie kostela sv.
Vavřince v Přídolí
12. Vytvoření pracovního místa – účetní Městyse
13. Zřízení přestupkové komise
14. Různé
14. a) Přijetí příspěvku za zpětný odběr elektrozařízení ve výši 20000,- Kč na nákup Edomku od firmy Elektrowin,
14. b) Volba inventarizační komise r. 2014 a likvidační komise r. 2015
14. c) Schválení smlouvy o poskytování konzultačních a poradenských služeb v oblasti
veřejné správy s panem JUDr. Novotným RES PLUS s.r.o., služba za 5000,- Kč
s DPH/měsíčně
14. d) Volba zástupce za zastupitelstvo do školské rady
14. e) Plán sociálních služeb Českokrumlovska r. 2015 – r. 2017, projekt o vybudování
chráněného bydlení – 35 bytů
14. f) Pozvánka na 14. jednání Regionálních svazku obcí ,,Vltava“
14. g) Žádost p. Jiřího Štěpánka, (starosty městyse minulého volebního období)
o proplacení poměrné části nevybrané dovolené za kal. r. 2014
14. h) Informace zastupitelům: o datu k přihlášení se do Programu obnovy venkova na
r. 2015
14. ch) Příprava jednacího řádu nového zastupitelstva
14. i) Příprava nové směrnice týkající se veřejných zakázek malého rozsahu
15. Diskuse
Zahájení
V úvodu zasedání starosta konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 1 ze dne 6.11.2014 nebylo připomínek.
ad 1) Předsedající navrhl zapisovatelku p. Žanetu Bláhovou.
Usnesení: Zapisovatelem byla zvolena p. Žaneta Bláhová.
pro: 11
proti: 0

zdržel se: 0

ad 2) Předsedající zasedání navrhl ověřovatele zápisu p. Ing. Vítězslava Jílka a p. Oldřicha
Matějíčka.
Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Ing. Vítězslav Jílek a p. Oldřich Matějíček.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0

ad) 3 Předsedající přednesl navržený program, který byl v bodě různé doplněn.
Usnesení: Pozměněný program jednání byl následně schválen přítomnými členy obecního
zastupitelstva.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 4) Předsedající navrhl projednání přijetí dotace na energetické snížení náročnosti budovy bývalé
fary na příští zasedání zastupitelstva městyse.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí dotace na energetické snížení náročnosti budovy
bývalé fary.
pro:
7
proti: 0
zdržel se: 4
ad 5) Zřízení kontrolního výboru
Zastupitel p. Jaroslav Písko navrhl na pozici předsedy kontrolního výboru p. Jiřího Štěpánka.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse rozhodlo, že: předsedou kontrolního výboru nebyl zvolen p. Jiří
Štěpánek.
pro:
5
proti: 3
zdržel se: 3
K dalším návrhům nedošlo. Volba předsedy kontrolního výboru se přesouvá na další zastupitelstvo.
ad 6) Zřízení finančního výboru
Zastupitel p. Zdeněk Macek navrhl na pozici předsedy finančního výboru pí. Jitku Bohdalovou.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse rozhodlo, že: předsedou finančního výboru byla zvolena pí. Jitka
Bohdalová, která byla pověřena do následujícího zastupitelstva připravit návrh členů výboru ke
schválení zastupitelstvem.
pro:
7
proti: 0
zdržel se: 4
ad 7) Předsedající přednesl žádost p. Jiřího Štěpánka o odkoupení mobilního telefonu Nokia E7,
žádosti na odkup notebooku se p. Jiří Štěpánek vzdal.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje odprodej mobilního telefonu Nokia E7, při dodržením
těchto podmínek: odprodej proběhne po dokončení inventarizace majetku za r. 2014 a následným
zjištění jeho zůstatkové ceny.
pro:
7
proti: 3
zdržel se: 1
ad 8) Předsedající navrhl schválení výše odměn pro členy: kontrolního, finančního, kulturního
a stavebního výboru z minulého volebního období.
Návrh výše odměn členů kontrolního výboru: p. Ing. V. Jílek (předseda v minulém volebním
období) navrhuje pro členy výboru (p. M. Bohdala, p. O. Matějíčka, p. J. Valicska a p. J. Vlasatého)
odměnu ve výši: 0,- Kč, celkem tedy odměny ve výši: 0,- Kč.
Návrh výše odměn členů finančního výboru: p. Zdeněk Macek (předseda v minulém volebním
období) navrhuje pro každého člena výboru (pí. V. Cábovou a pí. J. Haidlerovou) odměnu ve výši:
3000,- Kč, celkem tedy odměny ve výši: 6000,- Kč.
Pro pí. J. Haidlerovou dále navrhuje p. Z. Macek odměnu za dlouhodobou účast pí. J. Haidlerové ve
výborech, jednorázovou odměnu ve výši 5000,- Kč, která by byla zahrnuta do návrhu rozpočtu na
kal. r. 2015 a v tomto roce by pak odměna byla vyplacena.
Návrh výše odměn členů kulturního výboru: p. Zdeněk Mráz (předseda v minulém volebním
období) navrhuje pro člena výboru (pí. Janu Sýkorovou) odměnu ve výši: 3000,- Kč, celkem
odměny ve výši: 3000,- Kč.
Návrh výše odměn členů stavebního výboru: předseda p. Jiří Vávra (st.) (předseda v minulém
volebním období) navrhuje pro členy daného výboru (p. J. Valicsek, p. Ing. J. Haniš (ml.), p. J.
Rolník) odměnu ve výši: 1000,- Kč, celkem tedy odměny ve výši: 3000,- Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje výši odměn dle návrhu jednotlivých předsedů
z minulého volebního období.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0

ad 9) Schválení výše odměn pro nově zvolené členy zastupitelstva
Zastupitelé byli seznámeni s tabulkou možností odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Předsedající navrhl schválení výše odměn pro nově zvolené členy zastupitelstva:
Neuvolněný místostarosta 10500,- Kč, předseda výboru 1000,- Kč, člen výboru 500,- Kč, zastupitel
250,- Kč
p. J. Štěpánek připomínkoval, že odměna neuvolněných místostarostů by měla být cca 2000,- Kč.
P. J Sýkora připomněl, že jako neuvolněný místostarosta měl odměnu cca. 8000,- .Zastupitelé se
dohodli, že bude o návrhu hlasováno jako o celku. O návrhu pana J. Štěpánka nebylo hlasováno.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje výši odměn dle návrhu předsedajícího.
pro:
7
proti: 1
zdržel se: 3
ad 10) Předsedající navrhl přijetí dotace pro JSDHO.
Předsedající uvedl, že se jedná o dotaci na školení členů JSDHO. Tito však již byli v průběhu tohoto
roku proškoleni a není tedy možné dotaci čerpat.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse nepřijímá dotaci pro JDHO.
pro:
0
proti:
11
zdržel se: 0
ad 11) Předsedající přednesl žádost o poskytnutí finančního příspěvku na statické zajištění sakristie
kostela sv. Vavřince v Přídolí.
Usnesení: V rozpočtu r. 2015 bude s příspěvky na činnost církví počítáno. Konkrétní částka bude
určena hlasováním na některém ze zastupitelstev v roce 2015.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 1
ad 12) Vytvoření pracovního místa – účetní Městyse
Předsedající přednesl návrh na vytvoření nového pracovního místa Městyse z důvodu ukončení
smlouvy se stávající účetní p. Vorlíčkovou, která nebyla zaměstnancem úřadu.
Jiné návrhy k tomuto bodu nikdo ze zastupitelů nevznesl.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schválilo vytvoření pracovního místa – účetní Městyse.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 13) Předsedající přednesl návrh o zřízení přestupkové komise.
Předsedající navrhl zřízení přestupkové komise v počtu 3 členů. Zastupitelé byli informováni, že
výkonu člena této komise je nutné absolvovat zkoušku: ZOZ (z právní oblasti). Nikdo ze zastupitelů
se do této komise nepřihlásil.
Usnesení: Starosta je pověřen dojednat veřejnoprávní smlouvu MěÚ Český Krumlov, aby převzal
řešení přestupků spadající pod náš úřad.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 14) Různé:
ad 14a) Přijetí příspěvku za zpětný odběr elektrozařízení ve výši 20000,- Kč na nákup E-domku od
firmy Elektrowin, ve výši přibližně 35000,- Kč, se spoluúčastí Městyse na pořízení ve výši 15000,Kč s DPH.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje: přijetí příspěvku za zpětný odběr elektrozařízení ve
výši 20000,- Kč, spoluúčast Městyse ve výši 15000,- Kč na nákup E-domku od firmy Elektrowin ve
výši přibližně 35000,- Kč s DPH
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 14b) Volba inventarizační komise 2014 a likvidační komise 2015
V rozpravě se dobrovolně přihlásili p. Ing. Vítězslav Jílek, p. Jiří Jurík a pí. Jitka Bohdalová
Usnesení: Inventarizační komise 2014 a likvidační komise 2015 předseda p. Ing. Vítězslav Jílek, p.
Jiří Jurík a pí. Jitka Bohdalová
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 2
ad 14c) Schválení smlouvy o poskytování konzultačních a poradenských služeb v oblasti veřejné
správy s panem JUDr. Novotným RES PLUS s.r.o., služba za 5000,- Kč s DPH/měsíčně.

V rozpravě p. J. Štěpánek upozornil, že s firmou již úřad spolupracoval v minulých obdobích za
cenu 4000,- s DPH měsíčně a nebyl s jejími službami jako starosta spokojen. pí. Jitka Bohdalová
popsala svoji zkušenost s touto firmou v minulých obdobích jako pozitivní.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse neschválilo přijetí smlouvy o poskytování konzultačních
a poradenských služeb v oblasti veřejné správy s panem JUDr. Novotným RES PLUS s.r.o.
pro:
4
proti: 4
zdržel se: 3
ad 14d) Volba zástupce za zastupitelstvo do školské rady
Předsedající navrhl p. Z. Macka.
P. J. Štěpánek navrhl p. Ing. Vítězslava Jílka
Usnesení: zástupce za zastupitelstvo do školské rady p. Zdeněk Macek.
pro:
4
proti: 1
zdržel se: 6
Usnesení: zástupce za zastupitelstvo do školské rady p. Ing. Vítězslav Jílek.
pro:
5
proti: 1
zdržel se: 5
Zástupce za zastupitelstvo do školské rady nebyl zvolen.
ad 14e) Plán sociálních služeb Českokrumlovska 2015 – 2017, projekt o vybudování chráněného
bydlení – 32 bytů.
P. Ing. Vítězslav Jílek upozornil, že Projekt na vybudování chráněného bydlení v Přídolí byl již
zastupitelstvem odmítnut, a proto by bylo vhodné ho vyjmout z Plánu sociálních služeb
Českokrumlovska 2015 – 2017.
Usnesení: Pověření starosty vyjmout Projekt na vybudování chráněného bydlení v Přídolí z Plánu
sociálních služeb Českokrumlovska 2015 – 2017.
pro:
8
proti: 1
zdržel se: 2
ad 14f) Pozvánka na 14. jednání Regionálního svazku obcí ,,Vltava“ – (RSOV)
P. J. Štěpánek navrhl zastupitelům, že by měl zájem zastupovat Městys v RSOV na pravidelných
jednáních svazku, a to po dobu 1 roku, než se nový starosta seznámí s výkonem svých agend.
K zastupování je potřeba udělit plnou moc.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse uděluje plnou moc p. Jiřímu Štěpánkovi k zastupování na
jednáních Regionálního svazku obcí Vltava na dobu 1 roku.
pro:
9
proti: 1
zdržel se: 1
ad 14g) Žádost p. Jiřího Štěpánka, (starosty městyse minulého volebního období) o proplacení
poměrné části nevybrané dovolené za kal. r. 2014.
P. J. Štěpánek informoval zastupitele, že jako starosta městyse minulého volebního období má
právní nárok na proplacení dovolené.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje žádost p. J. Štěpánka na proplacení poměrné části
nevybrané dovolené za kal. r. 2014.
pro:
8
proti: 0
zdržel se: 3
ad 14h) Informace zastupitelům: o datu k přihlášení se do Programu obnovy venkova na r. 2015
P. Jiří Štěpánek upozornil starostu, že je potřeba navrhnout projekt do Programu obnovy venkova
na r. 2015 nejpozději do 31.12.2014.
Usnesení: Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.
ad 14ch) Příprava jednacího řádu nového zastupitelstva
P. Jiří Štěpánek upozornil starostu, že je potřeba připravit nový jednací řád zastupitelstva
P. Ing. Vítězslav Jílek k tomu měl námitku, že pokud nepadnul výše uvedený návrh, bylo toto
možno brát jako tichý souhlas s jednacím řádem předchozího zastupitelstva.

Usnesení: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu přípravou jednacího řádu nového zastupitelstva
v nejbližším možném termínu ke schválení.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 14i) Příprava nové směrnice týkající se veřejných zakázek malého rozsahu
P. Jiří Štěpánek upozornil starostu, že je potřeba připravit novou směrnici týkající se veřejných
zakázek malého rozsahu
Usnesení:Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu přípravou nové směrnice týkající se veřejných
zakázek malého rozsahu v nejbližším možném termínu ke schválení.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 15) Diskuse:
1. Místostarosta p. Ing. Vítězslav Jílek zastupitelům oznámil, že zasedání zastupitelstva se bude
konat vždy první čtvrtek v měsíci.

Zapsala: p. Žaneta Bláhová
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:31 hod.

Ověřil: p. Ing. Vítězslav Jílek ……………………….
p.Oldřich Matějíček ..................................

Josef Sýkora
Starosta

