Zápis č. 3.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.3. dne 4. 12. 2014
Přítomni: dle presenční listiny, všichni členové zastupitelstva
Omluveni: Ing. Jiří Haniš
Neomluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: p. Jan Vávra, p. Jitka Bohdalová
Program jednání:
1. Jmenování zapisovatele
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
4. Zřízení kontrolního výboru
5. Zřízení stavebního výboru
6. Zřízení kulturního výboru
7. Jednací řád zastupitelstva
8. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
9. Žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Přídolí o dodatečné finanční
prostředky na provoz školy v roce 2014
10. Schválení střednědobého finančního výhledu
11. Výběr projektu pro žádost na dotaci z Programu obnovy venkova
12. Nabídka na odkoupení pozemku 2160/8
13. Rozpočtová změna č. 6 v roce 2014 od SBD Český Krumlov
14. Přestupkové komise
15. Oprava osobního automobilu Renault Fluence
16. Volba člena školské rady
17. Různé
a) Předseda finančního výboru p. Jitka Bohdalová navrhne zastupitelstvu ke
schválení členy finančního výboru
b) Aktualizace obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem
c) Informace pro zastupitele – vícepráce firmy FASPRO na zateplení školy
d) Žádost ZO Českého svazu včelařů na činnost
e) Žádost TJ Sokol Přídolí o poskytnutí finančních prostředků na provoz, a
schválení bezplatného navštěvování tělocvičny oddílu stolního tenisu
f) Uzavření smlouvy s firmou SETERM CB o zřízení věcného břemene na nové
trafo v osadě Osek
18. Diskuse
Zahájení
V úvodu zasedání starosta konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 2 ze dne 17.11.2014 nebylo připomínek.
ad 1) Předsedající navrhl zapisovatelku p. Žanetu Bláhovou.
Usnesení: Zapisovatelem byla zvolena p. Žaneta Bláhová.
pro: 10
proti: 0

zdržel se: 0

ad 2) Předsedající zasedání navrhl ověřovatele zápisu p. Jana Vávru a p. Jitku Bohdalovou.
Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Jan Vávra a p. Jitka Bohdalová.
pro:
10
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:
10
proti: 0
zdržel se: 0

ad 4) 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: 2
ad 4a) Další návrh vznesl zastupitel p. Jan Vávra a na pozici předsedy kontrolního výboru navrhl p.
Jaroslava Píska.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse rozhodlo, že: předsedou kontrolního výboru byl zvolen p.
Jaroslav Písko.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 1
ad 5) Zřízení stavebního výboru
Zastupitel p. Jiří Rolník navrhl na pozici předsedy stavebního výboru p. Jana Vávru.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse rozhodlo, že: předsedou stavebního výboru byl zvolen p. Jan
Vávra.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 1

ad 6) Zřízení kulturního výboru
Zastupitel p. Ing. Vítězslav Jílek navrhl na pozici předsedy kulturního výboru p. Josefa Sýkoru.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse rozhodlo, že: předsedou kulturního výboru byl zvolen p. Josef
Sýkora.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 1

ad 7) Schválení jednacího řádu zastupitelstva
Předsedající navrhl schválení jednacího řádu zastupitelstva. Slovo si vzal zastupitel p. Jiří Štěpánek
a přednesl návrh k doplnění jednacího řádku v několika bodech.
Článek II. – bod 5.: …. je upraven v čl. V. odst. 10 jednacího řádu.
Článek IV. – doplnit nový odst.: Požádá-li zastupitel písemně o doplnění programu zastupitelstva, je
starosta povinen tento bod na jednání zastupitelstva zařadit
Článek V. Odst. 10 – Právo vyjadřovat se má osoba starší 18 let
Článek V. – doplnit nový odst. : Návrh na ukončení rozpravy může navrhnout jakýkoliv zastupitel a
o jeho návrhu bude hlasováno.
Článek VIII. – odst. 1. : jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva
Článek VIII. – odst. 4. : zápis musí být vyhotoven do deseti dnů po skončení zastupitelstva
Dále si vzala slovo zastupitelka pí. Jitka Bohdalová a též doplnila bod v usnesení jednacího řádu:
Článek II, bod 9 - … v místě obvyklým vč. dálkového přístupu.
Místostarosta Ing. Vítězslav Jílek doplnil, že se schválením tohoto jednacího řádu ruší předchozí
jednací řád z 2.11.2010
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje doplnění jednacího řádu zastupitelstva dle návrhu p.
Jiřího Štěpánka a p. Jitky Bohdalové.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7a) Předsedající navrhl přijmout jednací řád zastupitelstva po doplnění
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje jednacího řád zastupitelstva.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0

ad 8) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0

ad 9) Předsedající přednesl žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Přídolí o dodatečné
finanční prostředky na provoz školy v roce 2014. K projednání tohoto bodu byl přizván k diskuzi
ředitel ZŠ a MŠ Přídolí pan Mgr. Petr Tomčík. Zastupiteli byl dotazován na podrobnosti
hospodaření školy. Zastupitelka paní Bohdalová poukázala na výrazný růst příspěvku městyse na
školu za poslední 4 roky.
Mgr. Petr Tomčík požádal zastupitele převedení hosp. výsledku do rezervního fondu ZŠ, jak mu
dovoluje směrnice č. 22 ze dne 4.11.2014 příloha.1, místo převedení do rozpočtu městyse.
Místostarosta Ing. Vítězslav Jílek navrhl hlasovat o zrušení rozhodnutí rady městyse ze dne
20.10.2014 bod. 3. o převedení hosp. přebytku do rozpočtu městyse.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse ruší rozhodnutí rady městyse ze dne 20.10.2014 bod. 3.
o převedení hosp. přebytku do rozpočtu městyse.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelka p. Jitka Bohdalová navrhla poskytnout ZŠ a MŠ Přídolí účelovou dotaci při dodržení
stanovených podmínek.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje poskytnutí účelové dotace pro ZŠ a MŠ Přídolí na
provoz v roce 2014 takto: přiděluje účelovou dotaci na mzdy ve výši 50 000,- Kč, přiděluje
účelovou dotaci na provoz ve výši 50 000,- Kč., s dodržením těchto podmínek: nejpozději do
12.1.2015 bude zřizovateli předloženo písemné vyúčtování dané účelové dotace a na bankovní účet
zřizovatele bude k tomuto datu převeden zůstatek neprofinancované účelové dotace.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0

ad 10) Schválení střednědobého finančního výhledu
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje střednědobý finanční výhled.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0

ad 11) Výběr projektu pro žádost na dotaci z Programu obnovy venkova.
Předsedající navrhl dva projekty z oblasti drobné architektury: 1. kostelní zeď a 2. hasičská
zbrojnice. Slovo si vzal zastupitel p. Jiří Štěpánek a zastupitelům řekl, že na kostelní zeď jsou jiné
vhodné dotační programy a navrhl tyto projekty: 1. Obnova, údržba – radnice, 2. hasičská zbrojnice.
Tento návrh byl předložen ke schválení.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje pro žádost na dotaci z Programu obnovy venkova výběr
těchto projektů: 1. projekt - na obnovu a údržbu radnice a 2. projekt - na obnovu a údržbu hasičské
zbrojnice.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
ad 12) Nabídka na odkoupení pozemku
Předsedající přednesl nabídku na odkoupení pozemku 2160/8 v k.ú. Přídolí od SBD Český
Krumlov.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu dalším jednání s SBD Český Krumlov za
účelem snížení ceny na 50,- Kč za m², tak jak je cena za daný druh pozemku v místě a čase obvyklá.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
ad 13) Předsedající přednesl návrh rozpočtové změny č. 6 v roce 2014.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtovou změnu č.6 v roce 2014.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
ad 14) Přestupková komise
Předsedající přednesl zjištěná dosavadní fakta k možnostem zřízení/nezřízení přestupkové komise a
vyjádření MěÚ Český Krumlov, který byl osloven s žádosti možného uzavření veřejnoprávní
smlouvy k převedení agendy přestupků danému úřadu.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu v dané záležitosti oslovit další úřady.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0

ad 15) Oprava osobního automobilu Renault Fluence.
Předsedající oznámil zastupitelům stav osobního vozu Renault Fluence a navrhl opravy, údržbu a
dokoupení potřebného dovybavení automobilu.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje zakoupení gumové chránící vany do kufru a kompletní
vyčištění vozu Renault Fluence. Výběr dodavatele na nákup materiálu a služby čištění je
v kompetenci starosty. Zastupitelstvo pověřuje zastupitele p. Jiřího Štěpánka zjistit zda-li má
uzavřenou takovou pojistku, z které by mohla být uhrazena výměna sedačky v automobilu.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
ad 16) Volba člena školské rady
Zastupitel p. Oldřich Matějíček navrhuje na člena školské rady z řad členů zastupitelstva p. Zdeňka
Macka.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse rozhodlo, že členem školské rady bude p. Zdeněk Macek.
pro:
8
proti: 0
zdržel se: 2
ad 17) Různé
ad 17a) Návrh členů finančního výboru
Zastupitelka a předsedkyně finančního výboru p. Jitka Bohdalová přednesla návrh členu finančního
výboru: navrhla p. Věru Cábovou a p. Lenku Vávrovou, další člen bude doplněn později.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse rozhodlo, že: předsedou členy finančního výboru byly zvolené p.
Věra Cábová a p. Lenka Vávrová.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0

ad 17b) Aktualizace obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Zastupitel p. Ing. Vítězslav Jílek přednesl informace k aktualizaci dané vyhlášky, jenž vyplývá
z novelizace zákona o odpadech, k danému zákonu zatím není vydána prováděcí vyhláška.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse rozhodlo, že: aktualizace obecně závazné vyhlášky o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem, se provede po vydání prováděcí vyhlášky.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0

ad 17c) Informace pro zastupitele - vícepráce
Předsedající informuje zastupitele o provedených vícepracích firmou FASPRO při stavební akci
zateplení ZŠ a MŠ a tělocvičny v Přídolí.
Zastupitelé berou informaci na vědomí.
ad 17d) Žádost ZO Českého svazu včelařů na činnost
Předsedající přednesl žádost ZO ČSV na činnost.
Usnesení: V rozpočtu r. 2015 bude s příspěvkem na činnost ZO Českého svazu včelařů počítáno.
Konkrétní částka bude určena hlasováním na některém ze zastupitelstev v roce 2015.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
ad 17e) Žádost TJ Sokol Přídolí o poskytnutí finančních prostředků na provoz, a schválení
bezplatného navštěvování tělocvičny oddílu stolního tenisu
Předsedající přednesl žádost, poté vyzval zastupitele p. Jaroslava Píska, jakožto předsedy TJ sokolu
Přídolí k upřesnění výše žádaného příspěvku na provoz (doporučuje podrobněji specifikovat údaje
v žádosti.)
Usnesení: V rozpočtu r. 2015 bude s příspěvkem na činnost a provoz TJ Sokolu Přídolí a jeho
oddílů počítáno. Konkrétní částka bude určena hlasováním na některém ze zastupitelstev v roce
2015.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0

ad 17e) Návrh na uzavření smlouvy s firmou SETERM CB o zřízení věcného břemene na nové
trafo v osadě Osek
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy s firmou SETERM CB o zřízení
věcného břemene na nové trafo v osadě Osek
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0

ad 18) Diskuse:

Zapsala: p. Žaneta Bláhová
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno 21:34 hod.

Ověřil: p. Jan Vávra ……………………….
p. Jitka Bohdalová ...................................

Josef Sýkora
Starosta

