Zápis č. 7.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.7, dne 2. 4. 2015
Zahájení: 19:00
Přítomni: 10, dle presenční listiny
Omluveni: Jan Vávra
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Josef Sýkora, starosta
Ověřovatelé zápisu: Jiří Rolník, Jitka Bohdalová
Program jednání:
1. Jmenování zapisovatele
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
4. Rozpočtová změna č.1 2015
5. Žádost o výstavbu parkovacích míst za bytovým domem čp. 18
6. Pověření starosty jednáním o směně parcel č. 17/6 a 16/4 v k.ú. Přídolí
7. Pověření stavebního výboru, p. Dobeš čp. 10, narušení statiky budovy obecní lípou
8. Žádost o příspěvek na obnovu památníku padlých z 1. sv. války, Zmrzli vrh
(Slovinsko), padlý Leopold Grankl, Osek
9. Různé
a) Povolení konání Rallye Český Krumlov 2015
b) Oprava komunikace Dubová - Lověšice
10. Diskuse
Zahájení
V úvodu zasedání starosta konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 6 ze dne 12.3.2015 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka.
ad 2) Předsedající zasedání navrhl ověřovatele zápisu - p. Jiřího Rolníka a p. Jitku Bohdalovou.
Usnesení 2015-7-2: Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Jiří Rolník a p. Jitka Bohdalová.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
ad 3) Předsedající přednesl navržený program, který byl v bodě různé doplněn.
Usnesení 2015-7-3: Pozměněný program jednání byl následně schválen přítomnými členy obecního
zastupitelstva.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
ad 4) Místostarosta p. Ing. Vítězslav Jílek představil Rozpočtovou změnu č.1 2015 a požádal
zastupitele o dotazy. Zastupitelka p. Jitka Bohdalová se ptala na Příjmy, položka 2111, Průzkum
území, 3148,- Kč. Odpověď - jde o příjem z průzkumu ložisek grafitu v katastru Přídolí, který
prováděla soukromá firma. Zastupitel p. Jiří Štěpánek uvedl, že tento průzkum schválila Rada
městyse v minulém volebním období. Dále se zastupitelka p. Jitka Bohdalová ptala na položku
Výdaje Základní škola investice položka 6121, navýšení o 120000,- Kč. Odpověď – stále ještě
dochází faktury za opravu školního bytu po požáru v prosinci 2013. Dále se zastupitelka p. Jitka
Bohdalová ptala na položku Výdaje, Neinvestiční transfery položka 5329 – 6840 Kč. Místostarosta
p. Ing Vítězslav Jílek odpověděl, že to nyní nedokáže zodpovědět, pokusí se to zajistit co nejdříve.
Usnesení 2015-7-4: Zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočtovou změnu č.1 2015 jak byla
předložena.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0

ad 5) Předsedající představil zastupitelům žádost o výstavbu parkovacích míst za bytovým domem
čp. 18. Zastupitel p. Jiří Štěpánek navrhl zpravovat studii v návaznosti na cestu k hřišti. Starosta p.
Josef Sýkora navrhl, že se věc musí řešit komplexně s bytovým domem čp. 17. Místostarosta p. Jiří
Haniš namítl, že parkování bude možné pro kohokoliv. Zastupitel p. Jiří Štěpánek dodal, že dle
místní vyhlášky Městyse má možnost občan si požádat a zaplatit si vyhrazené parkování.
Usnesení 2015-7-5: Zastupitelstvo městyse pověřilo starostu přípravou návrhu a předběžnou
kalkulaci nákladů na vytvoření parkovacích míst za bytovými domy čp. 18 a čp. 17.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Starosta představil zastupitelům vzniklý problém s parcelou č. 17/6 v k.ú. Přídolí, která
zasahuje do obecní komunikace. Navrhl, že nejlepší řešení by byla směna parcel č. 17/6 a 16/4
v k.ú. Přídolí, kde 16/4 , je nyní neoprávněně využívána majitelem pozemku 17/1. Zastupitel p. Jiří
Štěpánek uvedl, že předchozí majitel pozemku 17/6 p. Friedl byl v této věci již jednou osloven a
nechtěl na směnu přistoupit, protože pozemek v té době chtěl prodat.
Usnesení 2015-7-6: Zastupitelstvo městyse rozhodlo pověřit starostu jednáním o směně parcel č.
17/6 a za část 16/4 v k.ú. Přídolí.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Starosta představil žádost p. Dobeše čp. 10 o pokácení obecní lípy, která jak dokazuje
fotodokumentací, narušuje statiku jeho domu.
Usnesení 2015-7-7: Zastupitelstvo pověřuje stavební výbor, aby zastupitelstvu předložil návrh
řešení, jak řešit narušení statiky domu čp. 10 obecní lípou.
pro:

10

proti:

0

zdržel se: 0

ad 8) Předsedající představil žádost o příspěvek na obnovu památníku padlých z 1. sv. války,
Zmrzli vrh (Slovinsko), kde padl rodák z Oseka - Leopold Grankl.
Navrhl příspěvek ve výši 2000,- Kč.
Usnesení 2015-7-8: Zastupitelstvo městyse schvaluje příspěvek na obnovu památníku padlých z 1.
sv. války, Zmrzli vrh (Slovinsko) výši 2000,- Kč, kde bude uveden Leopold Grankl, Osek. Pověřuje
starostu zajistit pro zastupitelstvo zprávu od žadatele o dokončení projektu.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
ad 9) Různé:
Starosta představil opakovanou žádost organizátora o povolení konání Rallye Český Krumlov 2015
na účelové komunikaci JIP Papírny Větřní od Vltavy – u skládky Všeměry – Zátoň po místní
komunikaci dne 22.5.2015 v podvečer a v noci. Dále uvedl, že dlužné částky byly uhrazeny.
Zastupitel p.. Jiří Rolník navrhuje zdokumentovat komunikaci před a po akci a následně řešit
s organizátorem akce opravu vzniklých závad.
Usnesení 2015-7-9a: Zastupitelstvo městyse povoluje bez úplaty konání Rallye Český Krumlov
2015 na účelové komunikaci JIP Papírny Větřní od Vltavy – u skládky Všeměry – Zátoň po
místní komunikaci dne 22.5.2015 v podvečer a v noci. Dále doporučuje starostovi nepronajímat
žádné komunikace pro testovací jízdy účastníků Rallye Český Krumlov 2015.
pro:
9
proti: 2
zdržel se: 0
ad 10) Zastupitel Zdeněk Macek navrhl na komunikaci Lověšice skládka - Dubová v co nejkratší
době položit asfaltový povrch, protože stávající povrch z recyklátu je už značně poškozen. Starosta
odpověděl, že v rozpočtu letošního roku, jsou vyčleněny finanční prostředky na opravu formou
záplat nejvíce poškozených částí.
Usnesení 2015-7-9b: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu, aby zajistil cenovou nabídku na
položení asfaltové vrstvy v celé délce komunikace Lověšice skládka – Dubová, v souladu

stávajících norem ČSN, tak aby byla použitelná pro zadávací podmínky veřejné soutěže o
realizátora stavby.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0

ad 10) Diskuse:
1. Místotarosta p. Ing. Vítězslav Jílek zastupitelům oznámil, že byla provedena kontrola
zdravotního stavu dubů na pozemku 16/1, které rostou těsně vedle pozemku 16/10
(majitel p. Jakeš) v k.ú. Přídolí. A to z důvodu opakované žádosti p. Jakeše o pokácení
těchto dubů, protože opadávaní listí z těchto dubů mu ničí střešní krytinu na domě a
dřevníku. Starosta na základě výsledku kontroly zdravotního stavu dubů nepovolí pokácení
těchto dubů, protože jsou označeny jako zdravé. U dubů budou provedeny preventivní
zdravotní řezy.
2. Místostarosta p. Ing Vítězslav Jílek sdělil zastupitelům, že k bodu 4. Programu tohoto
zastupitelstva, je důvod rozpočtové změny Výdaje, Neinvestiční transfery položka 5329 –
6840 Kč, je to částka za opravu vozu Renault Fluence – čištění, oprava potahu sedadla
řidiče, plastová vana do kufru. Na této položce je to proto, že bude část nákladů na opravu
předána bývalému starostovi p. Jiřímu Štěpánkovi k úhradě.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:00 hod.

Ověřil: p. Jiří Rolník
p. Jitka Bohdalová

……………………….
..................................

Josef Sýkora
Starosta

