Zápis č. 9.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.9 , dne 28. 5. 2015
Zahájení: 19:00
Přítomni: 7, dle presenční listiny
Omluveni: p. Ing. Jiří Haniš, p. Jitka Bohdalová, p. Zdeněk Macek, p. Jiří Jurík
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Josef Sýkora, starosta
Ověřovatelé zápisu: p. Oldřich Matějíček, p. Jiří Štěpánek
Program jednání:

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele
Zvolení ověřovatelů zápisu
Přijetí příspěvku z grantového programu Jihočeského kraje Úcta k předkům – oprava
hřbitovní zdi
5. Přijetí příspěvku z grantového programu Jihočeského kraje Podpora Jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Jč. kraje – vybavení JSDHO
6. Rozpočtová změna č. 2 2015
7. Nástavba MŠ Přídolí – stanovisko SFŽP k žádosti o povolení realizace stavby; schválení
změny investičního záměru Nástavba MŠ Přídolí na samostatně stojící objekt
8. Informace: grant Jihočeského kraje - Podpora odstraňování bariér v objektech občanské
vybavenosti
9. Informace: nové právní zastoupení ve věci výše pojistného plnění za pojistnou událost požár školního bytu
10. Různé
a) Přijetí dotace „Obnova venkovních herních prvků zahrady MŠ Přídolí“
ve výši 100.000,- Kč z grantového programu Podpora školství Jč. kraje
b) Matyáš Jurík – zpráva z MS v karate v Gruzii
c) Cena pronájmu pivních sestav pro mimopřídolské žadatele
d) Pověření stavebního výboru – doporučující stanovisko pro rozhodnutí Úřadu městyse
ve věci realizace vjezdu z obecní komunikace k rodinnému domu číslo popisné
153 p. Písko
e) Schválení příspěvku z grantového programu OPŽP : Přídolí – rekonstrukce a posílení
zdroje pitné vody
1.
2.
3.
4.

11. Diskuse
Zahájení
V úvodu zasedání starosta konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 8 ze dne 7.5.2015 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka.
ad 2) Předsedající zasedání navrhl ověřovatele zápisu - p. Oldřicha Matějíčka a p. Jiřího Štěpánka.
Usnesení 2015-9-2: Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. p. Oldřich Matějíček a p. Jiří Štěpánek.
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1
ad 3 a) Předsedající přednesl navržený program, který byl jím v bodě různé doplněn o body a) až d).

Usnesení 2015-9-3a: Pozměněný program jednání o body a) až d) byl schválen přítomnými členy obecního
zastupitelstva.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
ad 3 b) Zastupitel p. Jiří Štěpánek navrhnul do programu jednání schválení příspěvku z grantového

programu OPŽP : Přídolí – rekonstrukce a posílení zdroje pitné vody
Usnesení 2015-9-3b: Zastupitelstvo schvaluje zařazení do programu jednání schválení příspěvku

z grantového programu OPŽP : Přídolí – rekonstrukce a posílení zdroje pitné vody jako bod e)
pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

ad 4) Starosta předkládá zastupitelům k přijetí příspěvek z grantového programu Jihočeského kraje

Úcta k předkům – oprava hřbitovní zdi ve výši 30.000,- Kč. Vzhledem k snížení příspěvku se
předpokládaná spoluúčast zvýšila na 41.994,- Kč. Starosta navrhuje příspěvek přijmout. Zastupitel
p. Jan Vávra se ptal, zda budou práce uskutečněny jen v rozsahu dotace nebo starosta plánuje dokončit celou
jednu stranu hřbitovní zdi z prostředků městyse. Starosta odpověděl, že pouze do výše dotace včetně
spoluúčasti, v dalších letech se bude s opravou pokračovat.
Usnesení 2015-9-4: Zastupitelstvo městyse přijímá příspěvek z grantového programu Jihočeského kraje

Úcta k předkům – oprava hřbitovní zdi ve výši 30.000,- Kč.
pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

ad 5) Starosta předkládá zastupitelům k přijetí příspěvek z grantového programu Jihočeského kraje

Podpora Jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jč. Kraje – vybavení JSDHO ve výši 117.000,Kč. Vzhledem k snížení příspěvku se předpokládaná spoluúčast zvýšila na 50.143,- Kč. Starosta
navrhuje příspěvek přijmout.
Usnesení 2015-9-5: Zastupitelstvo městyse přijímá příspěvek z grantového programu Jihočeského kraje

Podpora Jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jč. Kraje – vybavení JSDHO ve výši 117.000,Kč.
pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

ad 6) Místostarosta p. Vítězslav Jílek předložil zastupitelům Rozpočtovou změnu č. 2 2015. Stručně
zdůvodnil největší položkové změny.
Usnesení 2015-9-6: Zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočtovou změnu č. 2 2015.
pro:
7
proti: 0
zdržel se: 0
ad 7) Starosta předložil závazné stanovisko SFŽP k dotazu na změnu projektu Zateplení ZŠ a MŠ

Přídolí 2014, aby bylo možné pokračovat v přípravě podkladů pro grant z MŠMT „ Nástavba MŠ
Přídolí“, jak si vyžádalo oddělení investic MŠMT. Ve stanovisku SFŽP se uvádí, že je možná až
100% korekce dotace, pokud bude v příštích 5 letech stavebně zasáhnuto do zateplení ZŠ a MŠ
Přídolí realizovaného v roce 2014 z grantu SFŽP. Dále sdělil zastupitelům, že není možné případnou
dotaci z MŠMT využít na obecních pozemcích okolo školy jinou formou nástavby, protože to
neumožňuje územní plán městyse Přídolí. Zastupitel p. Jiří Rolník řekl, že by byla škoda nevyužít
možnost získat nabízenou dotaci. Zastupitel p. Jiří Štěpánek řekl, že změnu investičního záměru by
nepodpořil. Pokud by se projekt měl realizovat, tak pouze formou nástavby a je potřeba zvážit, zda
by byla zajištěna udržitelnost projektu.

Usnesení 2015-9-7: Zastupitelstvo pověřuje starostu pokračovat v přípravě podkladů pro získání grantu

z MŠMT „Nástavba MŠ Přídolí“ a to v původním návrhu, tedy formou nástavby.
pro:

7

proti:

zdržel se: 0

0

ad 8) Starosta informoval zastupitele, že nebylo možné podat grant Podpora odstraňování bariér

v objektech občanské vybavenosti. Současný stav neumožnuje realizaci bezbariérového přístupu
z přední části objektu, jak bylo starostovi uloženo. Vyhláška č. 398/2009 Sb. nařizuje, aby byl
bezbariérový přístup v maximálním sklonu 1:16, současný stav je 1:10. Tento parametr nelze zajistit
bez zásadní změny veřejného prostoru před budovou budoucího ÚM. Což je v rozporu se zadáním
ZM k tomuto grantu.
Zastupitelstvo městyse bere informaci na vědomí.
ad 9) Starosta informoval zastupitele, že zajistil nové právní zastoupení ve věci výše pojistného

plnění za pojistnou událost - požár školního bytu, a to právní kancelář Papež, která obec již zastupuje
v kauze s JIP Větřní a.s. Zastupitel p. Jiří Štěpánek se zeptal, zda byl podán rozklad k výši pojistného
plnění u ČP. Místostarosta p. Vítězslav Jílek odpověděl, že rozklad byl podán. Po prověření výše
plnění na centrále ČP v Praze bylo plnění naopak pokráceno v řádech tisíců.
Zastupitelstvo městyse bere informaci na vědomí.
ad 10) Různé:
a) Starosta navrhuje přijetí příspěvku „Obnova venkovních herních prvků zahrady MŠ Přídolí“

ve výši 100.000,- Kč z grantového programu Podpora školství Jč. Kraje.
Usnesení 2015-9-10a: Zastupitelstvo přijímá příspěvek „Obnova venkovních herních prvků zahrady MŠ

Přídolí“ ve výši 100.000,- Kč z grantového programu Podpora školství Jč. Kraje.
pro: 7

proti:

zdržel se: 0

0

b) Starosta předložil zastupitelům zprávu o účasti Matyáše Juríka na MS v karate v Gruzii, jak bylo

zastupitelstvem požadováno.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí
c) Starosta předložil zastupitelům návrh, aby byla zvýšena cena pronájmu pivních sestav pro

mimopřídolské žadatele. A to z důvodu opotřebení lavic. Doporučuje, aby cena pro přídolské
žadatele byla zachována v původní výši 25,- Kč za sestavu a den. Zastupitel p. Jaroslav Písko
navrhnul, aby cena byla jednotná 100,- Kč na den, jak za celou sestavu dvou lavic se stolem, tak
pouze za dvě lavice.
Usnesení 2015-9-10c: Zastupitelstvo městyse stanovuje cenu pro zapůjčení „pivních sestav“ na akce konané
mimo katastr městyse Přídolí a to za jednotnou cenu 100,- Kč na den. Cena 100,-Kč na den je stanovena
shodně za sestavu dvou lavic se stolem, tak i jen za dvě lavice. Cena zapůjčení „pivních sestav“ pro

akce konané v katastru Přídolí zůstává cena stejná, tedy 25,-Kč na den.
pro:

7

proti:

0

zdržel se: 0

d) Starosta navrhnul, aby zastupitelstvo pověřilo stavební výbor návrhem řešení pro rozhodnutí Úřadu

městyse ve věci realizace vjezdu z obecní komunikace k rodinnému domu číslo popisné čp. 153 p.
Jana Píska. Jeho sousedé mají obavu, že současné projektové řešení bude způsobovat vytopení jejich
domů v případě silného deště.
Usnesení 2015-9-10d: Zastupitelstvo městyse pověřuje stavební výbor zpracováním doporučení pro

rozhodnutí Úřadu městyse ve věci realizace vjezdu z obecní komunikace k rodinnému domu číslo
popisné čp. 153 p. Jana Píska, kde by zohlednilo vytopení sousedních v případě silného deště.
pro:

7

proti:

0

zdržel se: 0

e) Zastupitel p. Jiří Štěpánek navrhnul, aby byl přijat příspěvek z grantového programu OPŽP : Přídolí –

rekonstrukce a posílení zdroje pitné vody.
Usnesení 2015-9-10e: Zastupitelstvo městyse přijímá příspěvek z grantového programu OPŽP : Přídolí –

rekonstrukce a posílení zdroje pitné vody.
pro:

7

proti:

0

zdržel se: 0

ad 11) Diskuse:
1. Zastupitel p. Jaroslav Písko se zeptal starosty, kolik stál úklid pomocí úklidového vozu. Starosta
odpověděl, že konečná faktura zatím nedorazila, ale provoz úklidového vozu je cca. 1000,- Kč s DPH
za hodinu práce. Vůz jezdil 2 pracovní dny. Zastupitel p. Jaroslav Písko navrhl, aby bylo v rozpočtu
na rok 2016 počítáno se zaměstnáním lidí na VPP pro potřeby pozimního úklidu, aby nedošlo
k prodlevě úklidu jako v letošním roce.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:15 hod.

Ověřil: p. Oldřich Matějíček
p. Jiří Štěpánek

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

Josef Sýkora
Starosta

