Zápis č. 18.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 18, dne 29. 12. 2015
Zahájení: 18:00
Přítomni: 9, dle presenční listiny
Omluveni: p. Zdeněk Macek, p. Jiří Rolník
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Josef Sýkora, starosta
Ověřovatelé zápisu: p. Jiří Štěpánek, p. Jaroslav Písko
Program:
1. Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení textu výzvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu - Stavební úpravy
budoucího úřadu městyse
4. Jmenování členů výběrové komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu - Stavební
úpravy budoucího úřadu městyse
5. Schválení podání žádosti Program prevence kriminality pro rok 2016 – Inovace
a rozšíření kamerového systému
6. Schválení podání žádosti o dotaci – Výměna nátokového potrubí mezi prameništěm
Česný les a úpravnou vody
7. Zřízení pracovních míst VPP pro rok 2016
8. Fond pro krizové situace
9. Směrnice č. 22 určující vztahy a hospodaření příspěvkové organizace zřízené Městysem
10. Fond vodohospodářské infrastruktury
11. Sazba vodného a stočného pro rok 2016
12. Rozpočet na rok 2016 Městys Přídolí
13. Plán inventur pro rok 2015
14. Různé
a) Žádost ZO Českého svazu včelařů o příspěvek na rok 2016 ve výši 2000,- Kč na
léčiva
b) Žádost o pronájem tělocvičny na konání soukromé silvestrovské oslavy 31.12.2015
c) Oznámení o ukončení vedení kroniky městyse Přídolí
d) Žádost TJ Sokol o příspěvek na činnost pro rok 2016
15. Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 17 ze dne 3.12.2015 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program, který navrhl rozšířit o body a) až d).
Návrh usnesení 2015-18-1: Program jednání byl schválen přítomnými členy ZM rozšířený v bodě
Různé o body a) až d).
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2015-18-1 bylo schváleno.

ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu p. Jiřího
Štěpánka a p. Jaroslava Píska.
ad 3) Starosta předložil ZM ke schválení text výzvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu –
Stavební úpravy budoucího úřadu městyse. V letošním roce se pro úplné zprovoznění Úřadu městyse
předpokládá kompletní rekonstrukce přízemí. Orientační cena díla se pohybuje 1,8 mil bez DPH.
Dále starosta předložil návrh smlouvy o dílo, který bude nedílnou součástí podaných nabídek.
Místostarosta p. Jiří Haniš navrhl změnit termín dokončení zakázky na 09/2016.
Návrh usnesení 2015-18-3a: Zastupitelstvo městyse schvaluje text výzvy pro veřejnou zakázku
malého rozsahu – Stavební úpravy budoucího úřadu .
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2015-18-3a bylo schváleno.
Návrh usnesení 2015-18-3b: Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh smlouvy o dílo, který bude
nedílnou součástí podaných nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu – Stavební úpravy
budoucího úřadu městyse včetně změny termínu dokončení zakázky - 09/2016.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2015-18-3b bylo schváleno.
ad 4) Starosta navrhuje jmenování pověřené osoby pro otevírání obálek a určení hodnotící komise
v počtu 3 osoby pro veřejnou zakázku malého rozsahu - Stavební úpravy budoucího úřadu městyse.
Starosta navrhuje jako osobu odpovědnou za otevírání obálek p. Ing. Jiřího Haniše, jako členy
hodnotící komise pány Ing. Jiřího Haniše, Jana Vávru a Jaroslava Píska, jako náhradníky pány Josefa
Sýkoru a Jiřího Rolníka. Místostarosta p. Jiří Haniš navrhl doplnit za 4 člena hodnotící komise
p. Jiřího Štěpánka. Zastupitel p. Jiří Štěpánek se starosty zeptal, kde budou otevírány obálky.
Místostarosta p. Jiří Haniš odpověděl, že v kancelářích fy. Stavební poradna s.r.o. Č. Budějovice,
která zajišťuje pro Městys administraci této stavební akce. Zastupitel p. Jiří Štěpánek namítl, že u
otevírání obálek by měla být přítomna stejná komise jako u hodnocení nabídek a otevírání obálek by
mělo být v budově Úřadu městyse. Místostarosta p. Jiří Haniš odpověděl, že v tuto technickou změnu
lze akceptovat.
Návrh usnesení 2015-18-4: Zastupitelstvo městyse jmenuje za členy hodnotící komise pro veřejnou
zakázku malého rozsahu - Stavební úpravy budoucího úřadu městyse pány Ing. Jiřího Haniše, Jana
Vávru, Jaroslava Píska a Jiřího Štěpánka, jako náhradníky pány Josefa Sýkoru a Jiřího Rolníka.
ZM jmenuje pověřené osoby pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku malého rozsahu
- Stavební úpravy budoucího úřadu městyse pány Ing. Jiřího Haniše, Jana Vávru, Jaroslava Píska
a Jiřího Štěpánka, jako náhradníky pány Josefa Sýkoru a Jiřího Rolníka. Otevírání obálek bude
v budově Úřadu městyse Přídolí.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2015-18-4 bylo schváleno.
ad 5) Starosta předložil zastupitelům návrh na podání žádosti o příspěvek z Programu prevence
kriminality pro rok 2016 Jčk – Inovace a rozšíření kamerového systému městyse Přídolí.
Místostarosta Vítězslav Jílek dále uvedl, že přesný termín vyhlášení dotačního řízení ještě není
znám. Vyhlášení výzvy Jčk je vázáno na listopadové/prosincové schválení Strategie prevence
kriminality vládou ČR. Obsah žádosti by byl – výměna současné analogové kamerové základny za
digitální, převod současných analogových kamer na digitální, rozšíření kamerového systému o další
kamery dle aktuálních potřeb Městyse. Jde hlavně o dvůr budoucího Úřadu městyse. Zastupitel p. Jiří
Štěpánek se zeptal, zda bude možné současné kamery dále provozovat a upozornil, že současná

kamera umístěná na „Faře“ umožňuje sledování v úhlu 360 stupňů. Místostarosta p. Vítězslav Jílek
odpověděl, že provozování současných kamer v digitálním režimu bude možné pomocí převodníků.
Dále uvedl, že je možné, že obce nakonec budou z možnosti požádat v tomto programu vyjmuty, ale
přesto by Úřad měl být připraven požádat o příspěvek a měl by toto mít předschváleno od ZM.
Návrh usnesení 2015-18-5: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu podat žádost o příspěvek
z Programu prevence kriminality pro rok 2016 Jčk – Inovace a rozšíření kamerového systému
městyse Přídolí, pokud bude otevřen pro obce typu městys Přídolí.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2015-18-5 bylo schváleno.
ad 6) Starosta navrhl ZM podat žádost o příspěvek z programu Jčk , Prioritní osa – Doprava a
mobilita, technická infrastruktura, Opatření – Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury, Název projektu: Přídolí – obnova přívodního řadu ( Výměna nátokového potrubí mezi
prameništěm Česný les a úpravnou vody, délka cca. 1km ). Předběžná cena realizace 1,7 mil. .Akci
je nutné provést, protože stávající potrubí je natolik zarostlé, že není schopno převést zvýšený nátok
získaný letošním opatřením ( posílení vodního zdroje Černý les ). Zastupitel p.Jiří Štěpánek se
zeptal, jakou technologií bude provedena obnova přívodního řádu, zmínil, že byla v minulých letech
provedena poptávka na tuto opravu formou prorážení. Tato forma se tehdy jevila jako vhodnější.
Starosta odpověděl, že v projektu, který je podkladem pro příspěvek, je navržena varianta úplné
výměny potrubí formou výkopu. Dále uvedl, že pokud nebude získán příspěvek na tuto stavební
akci, bude celý projekt znova přehodnocen.
Návrh usnesení 2015-18-6: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu podat žádost o příspěvek
z programu Jčk , Prioritní osa – Doprava a mobilita, technická infrastruktura, Opatření – Podpora
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, Název projektu: Přídolí – obnova přívodního
řadu ( Výměna nátokového potrubí mezi prameništěm Česný les a úpravnou vody, délka cca. 1km ).
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2015-18-6 bylo schváleno.
ad 7) Starosta předložil zastupitelům žádost o schválení zaměstnat v roce 2016 až 4 pracovníky
z programu VPP ÚP. Žádost předkládá již v roce 2015, aby bylo případně možné tyto pracovníky
zaměstnat pro zimní údržbu veřejného prostranství, pokud by došlo k zimnímu kalamitnímu stavu.
Návrh usnesení 2015-18-7: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu požádat až o 4 zaměstnance
VPP pro rok 2016
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2015-18-7 bylo schváleno.
ad 8) Starosta předložil ZM k projednání založení Fondu pro krizové situace ( požadavek HZS ) .
Starosta navrhuje nezakládat Fond pro krizové situace. Pro tento účel budou případně poskytnuty
prostředky z položky rozpočtu Nespecifikované rezervy.
Návrh usnesení 2015-18-8: Zastupitelstvo městyse neschvaluje založení Fondu pro krizové situace.
Pro tento účel budou případně poskytnuty prostředky z položky rozpočtu Nespecifikované rezervy.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2015-18-8 bylo schváleno.

ad 9) Starosta předložil ZM k projednání Směrnici č. 22 určující vztahy a hospodaření příspěvkové
organizace zřízené Městysem. Místostarosta zdůvodnil jednotlivé Závazné ukazatele. Zastupitelka p.
Jitka Bohdalová navrhla, aby po každém účetním čtvrtletí bylo ZM předloženo vyúčtování,
v posledním čtvrtletí pak každý měsíc, aby ZM mohlo upravit případný rozdíl v hospodaření.

Návrh usnesení 2015-18-9: Zastupitelstvo městyse schvaluje Směrnici č. 22 určující vztahy a
hospodaření příspěvkové organizace zřízené Městysem a žádá, aby v každém účetním čtvrtletí bylo
ZM předloženo vyúčtování PO, v posledním čtvrtletí pak každý měsíc.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2015-18-9 bylo schváleno.
ad 10) Starosta předložil zastupitelům návrh na zřízení fondu vodohospodářské infrastruktury.
Zastupitel p. Jiří Štěpánek navrhl fond nezřizovat, protože obec stále investuje do obnovy
vodohospodářské infrastruktury např. posílení vodního zdroje černý les atd. Zastupitelka p. Jitka
Bohdalová navrhla aktualizovat stávající Plán obnovy vodohospodářské infrastruktury a ke zřízení
fondu vodohospodářské infrastruktury se znovu vrátit až bude aktualizace hotova.

Návrh usnesení 2015-18-10: Zastupitelstvo městyse odkládá zřízení fondu vodohospodářské
infrastruktury do doby, než bude hotova aktualizace Plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury
a předložena Směrnice o fondu vodohospodářské infrastruktury.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2015-18-10 bylo schváleno.
ad 11) Starosta navrhl ZM projednat změnu sazba vodného a stočného pro rok 2016. Předložil ZM
podklady, kde jsou uvedeny tabulkové náklady vodného a stočného dle cenových předpisů pro rok
2014 dle spotřeby městyse Přídolí. Dále skutečná kalkulace za rok byla 2014 – vodné 23 Kč s DPH,
stočné 21 Kč bez DPH. Nyní vodné 20 Kč a stočné 7 Kč. Starosta navrhl zvýšit stočné na 12Kč.
Zastupitel p. Jiří Štěpánek navrhl zpracovat podrobnější kalkulaci nákladů vodného a stočného pro
rozhodnutí ZM. Zastupitelka p. Jitka Bohdalová navrhla počkat na reálná čísla nákladů vodného
a stočného za rok 2015.

Návrh usnesení 2015-18-11: Zastupitelstvo městyse odkládá rozhodnutí o stanovení výše vodného
a stočného do doby, než bude ZM předložena detailní kalkulace nákladů na vodné a stočné.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2015-18-11 bylo schváleno.
ad 12) Místostarosta p. Vítězslav Jílek předložil ZM ke schválení Rozpočet na rok 2016.
Místostarosta p. Vítězslav Jílek odpověděl zastupitelům na všechny dotazy týkající se jednotlivých
položek.
Návrh usnesení 2015-18-12: Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet městyse Přídolí na rok
2016, jak byl předložen, a to v paragrafovém znění. Rozpočet je schválen jako přebytkový, přebytek
rozpočtu bude použit na splátku úvěru na ČOV Přídolí.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2015-18-12 bylo schváleno.

ad 13) Starosta předložil ZM ke schválení ( ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví
a prováděcího předpisu č.270/2010 ) plán inventur 2015.
Návrh usnesení 2015-18-13: Zastupitelstvo městyse schvaluje , ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o
účetnictví a prováděcího předpisu č.270/2010, plán inventur 2015.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2015-18-13 bylo schváleno.

ad 14) Různé
a) Starosta předložil ZM žádost ZO Českého svazu včelařů o příspěvek na rok 2016 ve výši 2000,na léčiva.
Návrh usnesení 2015-18-14a: Zastupitelstvo městyse odkládá rozhodnutí o žádosti ZO Českého
svazu včelařů o příspěvek na rok 2016 ve výši 2000,- na léčiva na některé z dalších zastupitelstev
v roce 2016.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2015-18-14a bylo schváleno.
b) Starosta předložil ZM žádost o pronájem tělocvičny na konání soukromé silvestrovské oslavy
31.12.2015.
Návrh usnesení 2015-18-14b: Zastupitelstvo městyse neschvaluje žádost o pronájem tělocvičny na
konání soukromé silvestrovské oslavy 31.12.2015. Ukládá starostovi zapracovat do provozního řádu
tělocvičny, že tělocvičnu nelze pronajímat pro soukromé akce v termínu 31.12 – 1.1.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2015-18-14b bylo schváleno.
c)

Starosta předložil ZM rezignaci p. Jiřího Vávry na kronikáře městyse Přídolí.

Návrh usnesení 2015-18-14c: Zastupitelstvo městyse přijímá rezignaci p. Jiřího Vávry na kronikáře
městyse Přídolí a pověřuje starostu oslovením veřejnosti k zajištění nového kronikáře.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2015-18-14c bylo schváleno.
d) Starosta předložil ZM Žádost TJ Sokol o příspěvek na činnost pro rok 2016.
Návrh usnesení 2015-18-14d: Zastupitelstvo městyse odkládá rozhodnutí o výši příspěvku pro TJ
Sokol na činnost pro rok 2016 na některé z následných zastupitelstev v roce 2016.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2015-18-14d bylo schváleno.

ad 15) Diskuze
Zastupitel p. Jaroslav Písko se zeptal místostarosty p. Jiřího Haniše, zda byla již předána dokončená
etapa opravy kostelní zdi, protože si občané stěžují, že ze zdi vypadávají kameny. Místostarosta

p. Jiří Haniš sdělil, že etapa byla předána a že je možné, že některé klíny jsou volné, protože jde
pouze o obklad a technologii klínováním nikoli spárováním. Přesto věc prověří a případné závady
budou řešeny reklamací.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:55 hod.
Ověřil: p. Jiří Štěpánek
p. Jaroslav Písko

.................................
..................................

Josef Sýkora
Starosta

