Zápis č. 20.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 20, dne 03.03.2016
Zahájení: 19:00
Přítomni: 9, dle presenční listiny
Omluveni: p. Jiří Jurík, p. Jan Vávra
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Josef Sýkora, starosta
Ověřovatelé zápisu: p. Jiří Rolník, p. Zdeněk Macek
Program:
1. Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. ZTV pro 32 RD Přídolí – dokumentace pro územní rozhodnutí
4. Návrh veřejnoprávní smlouvy s SDH Přídolí
5. Návrh na podání žádosti o příspěvek od MV – GŘ SHZ ČR: Rekonstrukce či novostavba
požární zbrojnice
6. Informace o jednání starosty s Krajským ředitelstvím PČR ve věci odprodeje nemovité
věci p.č. 174 a p.č. 97/2 v k.ú. Přídolí
7. Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Seterm CB
a.s., souhlas s umístěním distribučního zařízení
8. Určení člena revizní komise LDO Přídolí
9. Návrh na výpověď smlouvy s DAS
10. Informace o rozpočtovém opatření č. 1/2016
11. Příspěvek pro ČS Včelařů, o.s.
12. Příspěvek pro Římskokatolickou farnost Přídolí
13. Žádost o povolení konání sportovní akce Vltav Run
14. Informace starosty k podání žádosti o příspěvek z Programu prevence kriminality pro rok
2016 – Inovace a rozšíření kamerového systému
15. Různé
a) Návrh na uzavření smlouvy s fy. Seterm o věcném břemeni na položení NN k čp. 77
Přídolí
b) Návrh na přijetí veřejnoprávní smlouvy s MÚ Č. Krumlov na úseku výkonu
speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací
c)Návrh na přijetí smlouvy o předání vodovodní přípojky pro parcely p.č. 1535/6,
1535/20, 1535/5 v k.ú. Přídolí do majetku a správy městyse Přídolí
16. Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 19 ze dne 28.01.2016 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program, který navrhl rozšířit o body a) až c).
Návrh usnesení 2016-20-1: Program jednání byl schválen přítomnými členy ZM rozšířený v bodě
Různé o body a) až c).
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-20-1 bylo schváleno.

ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu p. Ing. Jiřího
Rolníka a pana Zdeňka Macka.
ad 3) Starosta předložil ZM k projednání dokumentaci pro územní rozhodnutí ZTV Přídolí 32 RD od
fy. ATELIER DOLMEN – Ing. Arch. Libor Jiřík na základě mandátní smlouvy s fy. Rekon Insta
spol s r.o. Dále starosta předložil technickou zprávu fy. ATELIER DOLMEN – Ing. Arch. Libor Jiřík
k dopravnímu řešení celé lokality, kde dopravní policie požaduje dodržení platných ČSN. Tato
zpráva je předložena jako podklad, proč je v předložené dokumentaci jiné dopravní řešení dané
lokality, než v původní studii zpracované fy. SP Studio z roku 2010. Zastupitel p. Zdeněk Macek ZM
sdělil, že od začátku byl proti budování ZTV v této lokalitě, protože ji považuje v tomto místě za
nevhodnou. Zastupitel p. Oldřich Matějíček vyjádřil názor, že nově zbudovaná ČOV v této lokalitě
značně zapáchá a je hlučná. Za současného stavu považuje za nekorektní okolní pozemky nabízet
k bytové zástavbě. Zastupitel p. Jiří Štěpánek uvedl, že předložené vyjádření od dopravní policie
považuje za nedostatečné. Jako laik nemá představu, čeho se týkají odkazované ČSN normy.
Požaduje tedy dodání podrobného vysvětlení, proč nejde realizovat původní výjezdy a bezpečnost
tam zajistit např. pomocí dopravních zrcadel. Místostarosta p. Vítězslav Jílek uvedl, že ÚP č. 2
Městyse Přídolí uvádí, že velikosti parcel v této lokalitě by měla být nejméně 900 m2. Je nutné
prověřit, zda je předložené řešení počtu parcel v souladu s platným územním plánem. Dále uvedl, že
Městys obdržel od Stavebního úřadu v ČK zprávu, kde se zastavuje územní řízení z procesních
důvodů. Zastupitel p. Oldřich Matějíček sdělil, že řešení jedním výjezdem ze ZTV pod bytovými
domy směrem k návsi považuje za krajně nevhodné. K tomuto názoru se připojil i zastupitel
p. Jaroslav Písko.
Návrh usnesení 2016-20-3: Zastupitelstvo městyse nesouhlasí s předloženým řešením výjezdu ze
ZTV Přídolí 32 RD od fy. ATELIER DOLMEN – Ing. Arch. Libor Jiřík a požaduje jiné řešení.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu, aby v součinnosti s mandantem fy. Rekon Insta spol s r.o.
zajistil pro ZM informace, nejlépe oponentním posudkem k předložené zprávě dopravní policie,
které detailně popíší platné ČSN ve výjezdech původní studie od fy. SP Studio z roku 2010.
Zastupitelstvo městyse požaduje od fy. ATELIER DOLMEN – Ing. Arch. Libor Jiřík vyjádření, že
Přídolí 32 RD je v souladu s platným územním plánem městyse Přídolí. Zastupitelstvo městyse
pověřuje starostu, aby zajistil od mandanta informaci, kolik bylo ke dni jednání ZM v projektu
proinvestováno.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-20-3 bylo schváleno.
ad 4) Starosta předložil ZM k projednání návrh veřejnosprávní smlouvy s SDH Přídolí jak mu bylo
uloženo usnesením ZM 2016-19-17a.
Návrh usnesení 2016-20-4: Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy mezi
Městysem Přídolí a SDH Přídolí IČ: 650 248 69, zastoupeným p. Zdeňkem Mackem, bytem Přídolí
117 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2016-20-4 bylo schváleno.
ad 5) Starosta předložil k projednání návrh na podání žádosti o příspěvek od MV – GŘ SHZ ČR:
Rekonstrukce či novostavba požární zbrojnice. Příjem žádostí pro rok 2017 je možný do 30.4.2016.
Místostarosta p. Jiří Haniš ZM sdělil, že novostavba požární zbrojnice je plánována do areálu
budoucího úřadu Městyse se samostatným výjezdem směr křižovatka Spolí – Machovice. Nyní se
soutěží zhotovitel studie. Dále sdělil, že pro podání žádosti je nutný souhlas Římskokatolické
farnosti Přídolí, přes jejichž pozemek je plánován výjezd vozidel. Vstoupí proto v jednání s jejím

zástupcem. Zastupitel p. Jiří Štěpánek upozornil, aby byl dopředu ověřen bezproblémový výjezd
vozidel na komunikaci Přídolí-Spolí, aby výjezd neodporoval platným ČSN, jako bylo řešeno v ZTV
Přídolí 32 RD.
Návrh usnesení 2016-20-5: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu podat žádost o příspěvek na
rok 2017 v maximální výši od MV – GŘ SHZ ČR: Rekonstrukce či novostavba požární zbrojnice.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-20-5 bylo schváleno.
ad 6) Starosta informovat ZM o jednání s Krajským ředitelstvím PČR ve věci odprodeje nemovité
věci p.č. 174 a p.č. 97/2 v k.ú. Přídolí . Krajské ředitelství PČR uznalo chybu, plastový domek je
opravdu v majetku městyse Přídolí a dodalo nový posudek, který již tento domek neobsahuje (ovšem
za cenu ještě vyšší, dříve 75.000 Kč, nyní 90.540 Kč). Dále sdělil, že ze strany Krajského
ředitelstvím PČR jakákoli sleva není možná. Pokud nebude mít obec o pozemek za tuto cenu zájem,
půjde pozemek během roku 2016 do veřejné dražby.
Návrh usnesení 2016-20-6: Zastupitelstvo městyse neschvaluje nákup nemovité věci p.č. 174 a p.č.
97/2 v k.ú. Přídolí za cenu 90.540 Kč s DPH, dle předložené nabídky Krajským ředitelstvím PČR.
ZM má o výše uvedenou nemovitou věc stále zájem, ale za nižší cenu než nabízenou.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-20-6 bylo schváleno.
ad 7) Starosta předložil ZM k projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene „Přídolí Za farou 2RD – NN“ s Seterm CB a.s., souhlas s umístěním distribučního zařízení.
Návrh usnesení 2016-20-7: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene „Přídolí Za farou 2RD – NN“ s Seterm CB a.s., souhlas
s umístěním distribučního zařízení.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-20-7 bylo schváleno.
ad 8) Starosta ZM sdělil, že je potřeba určit člena revizní komise za městys Přídolí v LDO Přídolí.
LDO Přídolí je nyní bez revizní komise. Místostarosta p. Vítězslav Jílek navrhl zastupitele p. Zdeňka
Macka
Návrh usnesení 2016-20-8: Zastupitelstvo městyse jmenuje p. Zdeňka Macka členem revizní
komise za městys Přídolí v LDO Přídolí.
pro: 7
proti: 1
zdržel se: 1
Usnesení 2016-20-8 bylo schváleno.
ad 9) Starosta předložil ZM návrh na výpověď smlouvy s DAS (její další prodloužení červen 2016) a
to z důvodu, že pojištění odpovědnosti na způsobenou škodu starostou, místostarosty a členy ZM
nyní zdvojeno. Stejné pojištění jako u DAS je obsaženo také ve smlouvě o pojištění majetku městyse
Přídolí u České pojišťovny a.s. Dále sdělil, že DAS nemá v regionu svého zástupce ani klientské
pracoviště, což je pro řešení pojistné události komplikované, jak ukázalo řešení pojistné události
s vyhořelým bytem ve škole. Dále má starosta za to, že DAS nenabízí tak výhodné podmínky jako
Českou pojišťovnou, a.s. Zastupitelka p. Jitka Bohdalová řekla, že by bylo vhodné zjistit, zda by si
zastupitelé výše uvedené pojištění neměli zdanit jako nepeněžní funkční požitek anebo by se jim to
mělo strhnout z odměny zastupitele.

Návrh usnesení 2016-20-9: ZM pověřuje starostu vypovědět smlouvu s DAS. Dále pověřuje
starostu podpisem dodatku ke smlouvě s Českou pojišťovnou, a.s. o navýšení hranice plnění škody
za odpovědnost starosty, místostarostů a zastupitelů na 3 miliony korun za 13 365 Kč/rok a škody
způsobené obcí druhé osobě na 30 milionů korun za 3101 Kč.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-20-9 bylo schváleno.
ad 10) Starosta předložil ZM na vědomí informaci o Rozpočtovém opatření č. 1-2016.
Místostarosta p. Vítězslav Jílek zastupitelům popsal jednotlivé výdajové položky.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
ad 11) Starosta předložil ZM ke schválení žádost o příspěvek pro ČS Včelařů, o.s. ve výši 2000,- Kč
na nákup léčiv.
Návrh usnesení 2016-20-11: ZM schvaluje pro ČS Včelařů, o.s. ve výši 2000,- Kč na nákup léčiv.
Příspěvek musí být vyúčtován nejpozději do 30.11.2016 formou předložení prosté kopie
pořizovacího dokladu.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-20-11 bylo schváleno
ad 12) Starosta předložil ZM ke schválení žádost příspěvek pro Římskokatolickou farnost Přídolí ve
výši 20.000 Kč na opravu sakristie kostela sv. Vavřince v Přídolí – statické zajištění. Místostarosta p.
Vítězslav Jílek upozornil, že při schvalování rozpočtu bylo pro Římskokatolickou farnost Přídolí
plánováno na příspěvek 10.000,- Kč a na současnou žádost není na paragrafu 3330 pol. 5323
dostatečné množství fin. prostředků.
Návrh usnesení 2016-20-12: Zastupitelstvo městyse odkládá rozhodnutí na příští veřejné zasedání
a pověřuje starostu, aby rozpočtovým opatřením navýšil z rezervy finanční prostředky na paragrafu
paragrafu 3330 pol. 5323.
pro: 7
proti: 2
zdržel se: 0
Usnesení 2016-20-12 bylo schváleno.
ad 13) Starosta předložil žádost o povolení konání sportovní akce Vltav Run od p. Vladimíra Šimona
Top4Running s.r.o., Poděbradská 186/56, Praha 9, 198 00
Návrh usnesení 2016-20-13: Zastupitelstvo městyse povoluje konání sportovní akce Vltav Run dne
v termínu 14. – 15. 5. 2016.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-20-13 bylo schváleno.
ad 14) Místostarosta p. Vítězslav Jílek informoval ZM, že nebylo možné podat žádost o příspěvek z
Programu prevence kriminality pro rok 2016 – Inovace a rozšíření kamerového systému a to z toho
důvodu, že jsou podporována pouze opatření, která jsou 24h denně napojena na PCO nebo PČR.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
ad 15) Různé
a) Starosta předložil ZM návrh na uzavření smlouvy s fy. Seterm o věcném břemeni na pokládku
NN k č.p. 77.

Návrh usnesení 2016-20-15a: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu podpisem s fy. Seterm o
věcném břemeni na pokládku NN k č.p. 77
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-19-15a bylo schváleno.
b) Starosta předložil návrh na přijetí veřejnoprávní smlouvy s MÚ Český Krumlov na úseku
výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací. Výkon spojený s touto
smlouvou bude bezplatný. Dále uvedl, že po novele zákona o místních komunikacích není
schopen zabezpečit kvalifikovaný výkon speciálního stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací. Zastupitel p. Jiří Štěpánek Zm sdělil, že za jeho působení toho zabezpečoval sám
a nepovažuje za vhodné se vzdát případných poplatků z výkonu úřadu.
Návrh usnesení 2016-20-15b: Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy
s MÚ Český Krumlov na úseku výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací. Výkon spojený s touto smlouvou bude bezplatný.
pro: 8
proti: 1
zdržel se: 0
Usnesení 2016-20-15b bylo schváleno.
c)

Starosta předkládá ZM návrh na předání vodovodní přípojky pro parcely p.č. 1535/6, 1535/20,
1535/5 v k.ú. Přídolí do majetku městyse Přídolí. Starosta sdělil, že toto předání bylo domluveno
s předchozím vedením obce. Zastupitel p. Jiří Štěpánek oponoval, že jako bývalý starosta si
žádného slibu není vědom a že považuje za vhodné, aby se zjistilo, jak Úřad postupoval
v předchozích žádostech o předání přípojek do majetku městyse Přídolí.

Návrh usnesení 2016-19-14c: Zastupitelstvo odkládá rozhodnutí o předání vodovodní přípojky pro
parcely p.č. 1535/6, 1535/20, 1535/5 v k.ú. Přídolí do majetku městyse Přídolí na některé z příštích
ZM a pověřuje starostu zajistit pro ZM informaci, jak Úřad postupoval v předchozích žádostech o
předání přípojek do majetku městyse Přídolí
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-20-15c bylo schváleno.
ad 15) Diskuze
Občanka p. Martina Kamerová se ptala starosty, zda již byl přidělen volný byt č. 3. Práčov 12, pokud
ano, na základě jakých pravidel tak postupoval. Starosta odpověděl, že byt byl přidělen. Starosta má
výhradní pravomoc dle zákona o obcích rozhodnout sám o pronájmu obecního bytu. Pravidla pro
přidělování bytu nejsou, existuje pouze průběžný seznam žádostí. Před svým rozhodnutím obeslal
Úřad všechny žadatele v tomto seznamu dopisem s žádostí o aktualizaci platnosti žádosti.
Z aktualizovaných žádostí starosta upřednostnil rodinu s dětmi.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:46 hod.
Ověřil: pan Jiří Rolník
pan Zdeněk Macek

.................................
..................................
Josef Sýkora
Starosta

