Zápis č. 4.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.4 dne 29. 12. 2014
Zahájení: 19:00
Přítomni: dle presenční listiny, všichni členové zastupitelstva
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: p. Oldřich Matějíček, p. Zdeněk Macek
Program jednání:
1. Jmenování zapisovatele
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
4. Žádost o zrušení finanční dotace pro MŠ a ZŠ Přídolí pro rok 2014 ze dne 4.12.2014
5. Rozpočtová změna č. 7
6. Rozpočet na rok 2015 Městys Přídolí
7. Spolufinancování protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2015
8. Seznámení zastupitelů o činnosti v rámci zastupování advokátní kanceláře
JUDr. Vladimír Papež ve věci v insolvenční věci dlužníka JIP Papírny
9. KoPÚ Spolí – žádost o schválení plánu společných zařízení
10. Zrušení sociálního fondu
11. Zrušení vnitřní směrnice č. 20 – Směrnice k používání sociálního fondu
12. Směrnice o poskytování stravenek
13. Směrnice k podpisovým vzorům
14. Směrnice určující vztahy a hospodaření příspěvkové organizace zřízené Městysem
Přídolí
15. Doplnění členů kontrolního výboru
16. Doplnění členů stavebního výboru
17. Jednací řád finančního výboru
18. SDH - žádost o finanční příspěvek pro rok 2015 ( doprava na soutěže, provoz,
vybavenost )
19. SDH - žádost o zajištění první ceny pro soutěžní klání
20. SDH - žádost o bezplatné poskytnutí stromu a dřeva pro zajištění „Máje“
21. SDH - žádost o bezplatné zapůjčení tělocvičny
22. Žádost o bezplatné zapůjčení tělocvičny, sedacích souprav a parketu Akce Dětem
23. Různé
a) Pracovní náplň kontrolního výboru
b) Fond hospodářské infrastruktury
c) Fond pro krizové situace – na intervenci HZS
24. Diskuse
Zahájení
V úvodu zasedání starosta konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 3 ze dne 4.12.2014 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. Oldřicha Matějíčka a p. Zdeňka Macka.
Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Oldřich Matějíček a p. Zdeněk Macek.
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) Starosta přednesl žádost ředitele MŠ a ZŠ Přídolí o zrušení finanční dotace pro rok 2014 ze
dne 4.12.2014.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse rozhodlo: Ruší se poskytnutí finanční dotace pro MŠ a ZŠ Přídolí
pro rok 2014 ze dne 4.12.2014
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 5) Rozpočtová změna č.7
Místostarosta p. Ing. Vítězslav Jílek navrhl rozpočtovou změnu č.7. Zastupitelka p. Jitka Bohdalová
se zeptala na příjem na položce 2329 250.000,- Kč. Místostarosta p. Ing. Vítězslav Jílek odpověděl,
že se jedná o pokrytí záruky od fy. Faspro dle smlouvy o Zateplení ZŠ a MŠ Přídolí. Tuto částku
vložila fy. Faspro na účet Přídolí, protože zatím od banky neobdržela bankovní záruku v této
hodnotě. Tato částka je špatně zaúčtována, má být na podúčtu Základní škola.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse rozhodlo, že: rozpočtová změna č. 7 se přijímá, tak jak byla
navržena.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Starosta p. Josef Sýkora navrhl přijmout rozpočet na rok 2015 Městys Přídolí. Rozpočet je
navržen jako vyrovnaný. Případný přebytek rozpočtu bude zaúčtován na účet 5101 Nespecifikované
rezervy. Místostarosta p. Ing. Vítězslav Jílek uvedl, že v rozpočtu je chybně uveden příjem Dotace
fara-zateplení měl by být pouze 3.656.736,- Kč. Místostarosta p. Ing. Vítězslav Jílek navrhl snížit
výdaj na neinvestiční příspěvky Základní školy na 1.080.000,- Kč a zrušit zde i položku Příspěvky
a to vše v návaznosti na změnu směrnice č. 22, která se dále projednávat v bodu 14 tohoto
programu. Dále navrhl vypustit ve Výdajích na účtu 3414 Ostatní tělovýchovnou činnost, podúčet
5492 Dary obyvatelstvu položku 10.000,- Kč, protože nemá v současné době využití. Zastupitelka
p. Jitka Bohdalová chce nechat hlasovat o zrušení položky Zastupitelstvo Obce, Ošacení jako
neopodstatněnou. Zastupitel p. Jiří Štěpánek jí v tomto bodu oponoval. Zastupitel p. Jiří Štěpánek se
dotázal starosty p. Josefa Sýkory na opodstatněnost veřejného osvětlení osady Machovice, navrhl
realizaci spíše v osadě Záhořánky.
Ad 6a) Hlasování o ponížení položky příjem, Dotace fara-zateplení na 3.656.736,- Kč
Usnesení: Zastupitelstvo městyse rozhodlo, ponížit položku příjem Dotace fara-zateplení na
3.656.736,- Kč
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Ad 6b) Místostarosta p. Ing. Vítězslav Jílek navrhl snížit výdaj na neinvestiční příspěvky Základní
školy na 1.080.000,- Kč a zrušit položku Příspěvky
Usnesení: Zastupitelstvo městyse rozhodlo snížit výdaj na neinvestiční příspěvky Základní školy
na 1.080.000,- Kč a zrušit položku Příspěvky
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 1
Ad 6c) Místostarosta p. Ing. Vítězslav Jílek navrhl vypustit ve Výdajích na účtu 3414 Ostatní
tělovýchovnou činnost, podúčet 5492 Dary obyvatelstvu položku 10.000,- Kč
Usnesení:
Zastupitelstvo městyse rozhodlo vypustit ve Výdajích na účtu 3414 Ostatní
tělovýchovnou činnost, podúčet 5492 Dary obyvatelstvu položku 10.000,- Kč
pro:
7
proti: 2
zdržel se: 2
Ad 6d) Zastupitelka p. Jitka Bohdalová navrhuje zrušení položky Zastupitelstvo Obce, Ošacení.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse rozhodlo nevypustit položku Zastupitelstvo Obce, Ošacení.
pro:
0
proti: 10
zdržel se: 1

Ad 6e) Místostarosta p. Ing. Vítězslav Jílek navrhl hlasovat o rozpočtu jako celku včetně
odhlasovaných změn a v paragrafovém znění.

Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet městyse Přídolí na rok 2015 a to
v paragrafovém znění, rozpočet je schválen jako vyrovnaný.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0

ad 7) Předsedající přednesl žádost p. Mgr. Marka Neruda z KÚ JČ, aby se městys Přídolí podílel na
spolufinancování protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2015 dle zaslaných podkladů.
Starosta k této problematice otevřel diskuzi. Zastupitel p. Zdeněk Macek navrhuje přispět uvedenou
částkou, protože je potřeba se v regionu touto problematikou zabývat a částku 3340,- Kč si může
městys Přídolí dovolit. Místostarosta Ing. Vítězslav Jílek uvedl, že jde o přenášení povinností kraje
na obce a KÚ JČ by mohl použít stejný model u dalších služeb, které provádí pro obce. Dále
navrhuje, aby ředitel MŠ a ZŠ Přídolí připravil pro zastupitele zprávu, jak je zde tato problematika
řešena.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse neschvaluje příspěvek na spolufinancování protidrogové politiky
Jihočeského kraje v roce 2015
pro:
8
proti: 2
zdržel se: 1
ad 8) Starosta seznámil zastupitele s činností advokátní kanceláře JUDr. Vladimír Papež v rámci
zastupování ve věci v insolvenční věci dlužníka JIP Papírny a přednesl výhled v insolvenční věci
dlužníka JIP Papírny.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse informace bere na vědomí
ad 9) Starosta doporučuje přijmout Komplexní pozemkovou úpravu Spolí – Plán společných

zařízení. Starosta předal slovo zastupitelce p. Jitce Bohdalové, aby zastupitelům představila
KoPÚ Spolí.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje KoPÚ Spolí –plán společných zařízení
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 10) Starosta navrhl zastupitelům zrušit sociální fond z důvodu, že zaměstnanci mají zájem
pouze čerpání stravenek a o další možnosti jak čerpat ze sociálního fondu nemají zájem. Ukázalo se,
že spoření do individuálních účtů sociálního fondu není spravedlivé. Někteří zaměstnanci nemají ke
konci roku z čeho čerpat příspěvek na stravenky. Starosta navrhuje sociální fond nahradit směrnicí o
stravování zaměstnanců, kde by byl řešen pouze příspěvek na stravenky.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse rozhodlo zrušit sociální fond.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 11) Předsedající navrhl zrušit vnitřní směrnici č. 20, protože v předchozím bodě programu byl
zrušen sociální fond.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse rozhodlo zrušit vnitřní směrnici č. 20
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 12) Předsedající předložil směrnici č. 20 o poskytování stravenek. Zastupitel p. Jiří Štěpánek
navrhl sjednotit číslování směrnic. Místostarosta p. Ing. Vítězslav Jílek navrhl doplnit větu, že
schválením směrnice se ruší směrnice předchozí.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schválilo vnitřní směrnici č. 20 o poskytování stravenek
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 13) Starosta předkládá k projednání směrnici č. 12, která upravuje nové podpisové vzory

Úřadu městyse. Zastupitel p. Jiří Štěpánek navrhuje, aby svůj podpisový vzor měl i druhý
místostarosta p. Jiří Haniš. 2. místostarosta p. Jiří Haniš oponoval, že jako druhý v řadě
nepovažuje za nutné, aby měl podpisový vzor.
ad 13a) Hlasování, aby svůj podpisový vzor měl i druhý místostarosta p. Ing. Jiří Haniš
Usnesení: Zastupitelstvo městyse odhlasovalo rozšíření podpisových vzorů o 2. místostarostu
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 2

ad 13b)
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schválilo Směrnici k podpisovým vzorům č. 12
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0

ad 14) Starosta předložil upravenou vnitřní směrnici č. 22, která v příloze č.1. upravuje

závazné ukazatele pro ZŠ a MŠ Přídolí. Zastupitel Oldřich Matějíček se dotázal, jak
dopadla kontrola hospodaření v příspěvkové organizaci, kterou zastupitelstvo odsouhlasilo
na minulém zasedání. Předsedkyně kontrolního výboru p. Jitka Bohdalová odpověděla, že
kontrola stále probíhá a je rozložena do více návštěv. Po ukončení bude o výsledku
zastupitelstvo informovat. Místostarosta p. Ing. Vítězslav Jílek informoval zastupitele, že
ponížení rozpočtu neznamená konečný stav. Pokud si pan ředitel školy zažádá o dodatečné
finanční prostředky, které budou řádně zdůvodněny, je připraven pro ně hledat rezervy
v rozpočtu Městyse.
ad 14 a) Místostarosta p. Ing. Vítězslav Jílek navrhl doplnit text, že schválením této
směrnice se ruší směrnice předchozí. Místostarosta p. Ing. Jiří Haniš navrhl doplnit text,
kdy se kontrétní rok odevzdání účetní uzávěrky nahrazuje textem : kalendářní rok.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje navržené změny
pro:
11
proti: 0

zdržel se: 0

ad 14 b)
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje vnitřní směrnici č. 22 určující vztahy a hospodaření
příspěvkové organizace zřízené Městysem Přídolí
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 15) Zastupitel p. Jaroslav Písko navrhl doplnit členy kontrolního výboru: p. Jiří Štěpánek, p. Jiří
Jurík, p. Pavel Mittasch, p. Jan Písko.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje navržené členy kontrolního výboru.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 16) Zastupitel p. Jan Vávra navrhl doplnit členy stavebního výboru: p. Jiří Rolník, p. Jaroslav
Vlasatý,p. Jaroslav Písko, p. Jan Valicsek
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje navržené členy stavebního výboru.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 1
ad 17) Zastupitelka a předsedkyně finančního výboru p. Jitka Bohdalová předkládá

zastupitelům ke schválení Jednací řád finančního výboru.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje Jednací řád finančního výboru.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 18) Předsedající přednesl žádost SDH o finanční příspěvek pro rok 2015 ( doprava na soutěže,
provoz, vybavenost ). Zastupitel p. Jiří Štěpánek se dotázal, zda bude SDH žádat na činnost také
formou grantových výzev. Místostarosta p. Jiří Haniš odpověděl, že zkoušeli žádat, ale mohou žádat
pouze na činnost s mládeží a to s mládeží nečlenskou.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse rozhodlo, že s požadovanou částkou je počítáno v rozpočtu 2015
a o konkrétní výši bude hlasováno na začátku roku 2015
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 19) Předsedající přednesl žádost SDH o zajištění první ceny pro soutěžní klání
Usnesení: Zastupitelé souhlasí, aby že obec zajistí první cenu pro soutěžní klání a souhlasí s
názvem: putovní pohár Starosty Městysu
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 20) SDH - žádost o bezplatné poskytnutí stromu a dřeva pro zajištění „Máje“
Usnesení: Zastupitelé souhlasí s bezplatným poskytnutím stromu a dřeva pro zajištění „Máje“
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0

ad 21) Předsedající přednesl žádost SDH o bezplatné zapůjčení tělocvičny
Usnesení: Zastupitelé souhlasí s bezplatným zapůjčením tělocvičny, pokud se včas a předem
domluví se správcem tělocvičny a požadovaný termín nebude kolidovat s jiným již zamluveným
termínem.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 22) Předsedající přednesl žádost o bezplatné zapůjčení tělocvičny, sedacích souprav a parketu
Akce Dětem
Usnesení: Zastupitelé souhlasí s bezplatným zapůjčením tělocvičny, sedacích souprav a parketu,
pokud se včas a předem domluví se správcem tělocvičny a požadovaný termín nebude kolidovat
s jiným již zamluveným termínem.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 23) Různé:
ad 23a) Zastupitel p. Jaroslav Písko předkládá zastupitelům ke schválení Pracovní náplň
kontrolního výboru. Místostarosta p. Ing. Vítězslav Jílek upozornil, že by bylo vhodné, aby
se v dokumentu upřesnilo, že dokumenty odnášené Úřadu budou jen kopie. Místostarosta
p. Ing. Jiří Haniš požádal o vysvětlení kontroly nakládání s odpady právnických osob
a živnostníků. Zastupitel p. Jiří Štěpánek mu poskytl vysvětlení.
Usnesení: Zastupitelé schvalují Pracovní náplň kontrolního výboru s jednou změnou (kopie)
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
ad 23b) V tomto bodě starosta zastupitele požádal o vložení platby ve výši 380.800,- Kč do
fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury z důvodu výstavby ČOV v Přídolí.
Usnesení: zastupitelstvo městyse rozhodlo, že prozatím nebude vkládat žádnou platbu do fondu
z důvodu výstavby ČOV v Přídolí. Současně rozhodlo, že zajistí, po realizaci tohoto
vodohospodářského zařízení, dosud neodloženou částku do fondu obnovy v závislosti na
finančních možnostech po dokončení této stavby.
pro:
10
proti: 1
zdržel se: 0
ad 23c) V tomto bodě starosta zastupitele požádal o založení Fondu pro krizové situace.
Usnesení: zastupitelstvo městyse rozhodlo, že prozatím nebude zakládat Fondu pro krizové
situace. Pro tento účel budou případně poskytnuty prostředky z účtu 5101 Nespecifikované
rezervy.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0

ad 24) Diskuse:
a) Občan p. Jan Mondek si vzal slovo a předsedajícím přednesl návrh k záchraně hasičské koňské
stříkačky, která je v majetku Městyse, není optimálně uschována a vyžaduje renovaci. Členové
JSDHO a SDH mají velký zájem o její opravu a využití do budoucna. Z historického hlediska má
svou důležitost její záchrana a využití. P. Jan Mondek řekl, že by o stříkačku mělo zájem Hasičské
muzeum Stachy. Starosta společně se zastupitelstvem berou informaci na vědomí a pověřují starostu
přípravou smlouvy o zápůjčce do Hasičského muzea Stachy.
Zastupitelku p. Jitku Bohdalovou zajímají bližší informace o daném muzeu, jeho provozovateli
a formě pojištění zápůjčky.
b) Zastupitel p. Jan Vávra vznesl dotaz, zda-li se budou ke konci roku konat tradiční výjezdní
zasedání. Považuje za přínosné se v čase vánočním společně s rodinami sejít mimo budovu úřadu.
Předsedající mu odpověděl, že konání výjezdních zasedání jsou v kompetenci starosty, musejí se
konat v katastru obce, a že zatím taková zasedání do budoucna prozatím neplánuje.
c) Zastupitel p. Jiří Štěpánek vznesl podnět k výměně vlajek vyvěšených na budově úřadu, již jsou
špinavé. Předsedající mu odpověděl , že vlajky budou zakoupeny a vyměněny.

d) Zastupitelé se domluvili, že Jednací řád zastupitelstva bude vyvěšen volně k dispozici na
webových stránkách městyse. Dále se domluvili, že postupně budou vyvěšovat platné směrnice,
jejichž zveřejnění nebude porušovat Zákonu o ochraně osobních informací.

Zapsala: p. Bc. Žaneta Bláhová
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:54 hod.

Ověřil: p. Oldřich Matějíček ……………………….
p. Zdeněk Macek ...................................

Josef Sýkora
Starosta

