Zápis č. 22.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 22, dne 10. 05. 2016
Zahájení: 19:00
Přítomni: 7, dle presenční listiny
Omluveni: p. Jiří Jurík, p. Zdeněk Macek, p. Jaroslav Písko, p. Jiří Rolník
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Josef Sýkora, starosta
Ověřovatelé zápisu: p. Jan Vávra, p. Jiří Štěpánek

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Žádost o povolení konání Rallye Český Krumlov 2016
Rozpočtové opatření č. 5/2016
Přídolí obnova vodovodního řadu – zadávací řízení na stavební práce
Přídolí obnova vodovodního řadu – jmenování hodnotící komise
Přátelé bicyklového sportu Přídolí – žádost o příspěvek
Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 21 ze dne 12. 4. 2016 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program.
Návrh usnesení 2016-22-1: Program jednání byl schválen přítomnými členy ZM.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-22-1 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Jiřího Haniše a ověřovatele zápisu p. Jana Vávru a p.
Jiřího Štěpánka.
ad 3) Starosta udělil slovo panu Mikešovi zástupce společnosti ÚAMK Automotoklub Rallye Český
Krumlov, aby prezentoval žádost o povolení konání rallye na úseku komunikace Skládka
komunálního odpadu Lověšice – Zátoň, která je v majetku městyse Přídolí. Pan Mikeš zdůraznil, že
plánovaná trasa nezasahuje do obce ani osad v katastru Přídolí pouze využije zmiňovaný úsek
komunikace. Trasa bude uzavřena v pátek 27. 5. 2016 v čase od 17:00 – 24:00.
Zastupitel p. Jílek se zeptal, proč není možné žádat o povolení obce dříve, aby bylo více času na
rozmyšlení. Pan Mikeš odpověděl, že nelze podat žádost dříve než 20. ledna daného roku, neboť
akce, a navržené trasy a harmonogram jsou schvalovány federací FiA a následně se teprve začíná
jednat s majiteli komunikací o povolení konání závodu. V letošním roce federace FiA určila, aby
bylo maximálně 60% přejezdů k 40% rychlostních zkoušek a podle daného poměru byla zvolena
trasa a následně zahájeno jednání s vlastníky. Pan Mikeš zdůraznil, že prioritně se jedná s obcemi
kde je naplánována trasa skrz ves, z důvodu zpracování podkladů a posudku bezpečnosti provozu a
návrhu opatření.
Zastupitelka paní Bohdalová zmínila špatný stav komunikace do Spolí, kde se konala rychlostní
zkouška v minulých letech a že komunikace nebyla i přes sliby uvedena do původního stavu.

Pan Mikeš navrhl, že se sepíše protokol o předání a převzetí komunikace před zahájením rallye s tím,
že přílohou bude fotodokumentace skutečného stavu vozovky. Po skončení rallye bude komunikace
převzata zpět od pořadatelů v původním nepoškozeném stavu, nebo až po opravách poškozených
částí během rallye. Zpětné předání a převzetí bude protokolárně zaznamenáno vč. foto stavu po
rallye či po opravách poškozených částí.
Návrh usnesení 2016-22-3: Zastupitelstvo městyse schvaluje konání rallye na úseku Skládka
komunálního odpadu Lověšice – Zátoň a pověřuje starostu sepsáním protokolu a předání a převzetí
komunikace odpovědným zástupcem společnosti ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov, dále
kontrolou stavu po rallye a fotodokumentací komunikace před a po.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-22-3 bylo schváleno.
ad 4) Starosta předložil ZM informaci o Rozpočtovém opatření č. 5/2016.
Místostarosta p. Vítězslav Jílek zastupitelům popsal jednotlivé výdajové položky. Pan Jílek
informoval zastupitele o finanční hotovosti na účtech městyse a to že ke dni 10. 5. 2016 je na účtu
vedeném u Poštovní spořitelny 9.448 tis Kč a na vedeném u účtu ČNB 1.828 tis Kč celkem má tedy
obec k dispozici 11.277 tis Kč.
Návrh usnesení 2016-22-4: Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-22-4 bylo schváleno.
ad 5) Starosta předkládá ZM k projednání návrh na vyhlášení zadávacího řízení na stavební akci Přídolí obnova vodovodního řadu a návrh smlouvy na zhotovení díla Přídolí obnova vodovodního
řadu.
Starosta dále předkládá návrh společnosti Stavební poradna spol. s. r. o. seznam čtyř společností,
které navrhuje poptat přímo dle směrnice č.1/2014 SMĚRNICE PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU MĚSTYSE
PŘÍDOLÍ.
Zastupitel pan Štěpánek navrhl, aby na seznam byla doplněna společnost REKON INSTA, s.r.o., se
kterou městys v minulých letech spolupracoval při opravách vodovodů, kanalizace a komunikací
práce byly provedeny včas a v požadované kvalitě.
Místostarosta pan Haniš uvedl, že veřejná zakázka musí být taktéž vyvěšena na internetových
stránkách městyse a není tedy problém, aby se do soutěže přihlásil kdokoliv další.
Seznam pro přímé poptání byl doplněn o společnost Rekoninsta, s.r.o.
Návrh usnesení 2016-22-5a: Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh smlouvy o dílo pro výběrové
řízení „Přídolí – obnova vodovodního řadu“.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-22-5a bylo schváleno.
Návrh usnesení 2016-22-5b: Zastupitelstvo městyse schvaluje zadávací podmínky pro výběrové
řízení „Přídolí – obnova vodovodního řadu“.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-22-5b bylo schváleno.

Návrh usnesení 2016-22-5c: Zastupitelstvo městyse schvaluje seznam společností, Swietelsky
stavební s.r.o., Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, PostavPO s.r.o., Prvok
s.r.o., které budou poptány přímo doplněný o společnost Rekoninsta, s.r.o.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-22-5c bylo schváleno.
ad 6) Starosta předkládá ZM k projednání návrh na jmenování hodnotící komise pro otevření obálek
s nabídkami, následné posouzení a hodnocení nabídek podle kritérií dle vyhlášených zadávacích
podmínek pro stavební akci - Přídolí obnova vodovodního řadu.
Po dohodě s přítomnými zastupiteli jsou navržení jako členové hodnotící komise následující
zastupitelé: paní Bohdalová, pan Štěpánek, pan Jílek
Jako náhradníci pro případ nepřítomnosti členů jsou navrženi zastupitelé: pan Vávra, pan Sýkora a
pan Písko
Návrh usnesení 2016-22-6: Zastupitelstvo městyse schvaluje hodnotící komisi zastupitelů městyse
pro otevření obálek s nabídkami, následné posouzení a hodnocení nabídek podle kritérií dle
vyhlášených zadávacích podmínek pro stavební akci - Přídolí obnova vodovodního řadu ve složení
paní Bohdalová, pan Štěpánek a pan Jílek a jako náhradníky pro případ nepřítomnosti členů
zastupitele: pan Vávra, pan Sýkora a pan Písko
pro: 7
proti: 0
Usnesení 2016-22-6 bylo schváleno.

zdržel se: 0

ad 7) Starosta předkládá ZM k projednání žádost spolku Přátelé bicyklového sportu Přídolí, o.s. , IČ:
270 44 823, zastoupený předsedou p. Jiřím Hanišem st., o příspěvek na nákup věcných cen,
občerstvení a zajištění 13. Ročníku sportovní akce „ Přídolská padesátka“ ve výši 7.500,- Kč.
Návrh usnesení 2016-22-7: Zastupitelstvo schvaluje žádost spolku Přátelé bicyklového sportu
Přídolí, o.s. , IČ: 270 44 823, zastoupený předsedou p. Jiřím Hanišem st., o příspěvek na nákup
věcných cen, občerstvení a zajištění 13. Ročníku sportovní akce „ Přídolská padesátka“ ve výši
7.500,- Kč.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-22-7 bylo schváleno.
ad 8) Diskuze
Místostarosta p. Jílek seznámil zastupitele s jednáním vedení obce se zástupci Biskupství České
Budějovice. Biskupství staví na první místo směnu požadovaného pozemku nad jeho prodej. Pan
Sýkora seznámil zástupce, že v současné době je snazší pro potřeby obce požadovaný pozemek
odkoupit. Pan Jílek doplnil, že pro další jednání je nutné přesně vyčíslit množství peněz, které městys
investoval a plánuje investovat do majetku získaného od církve, jakož i na podporu církve a oprav
kostela sv. Vavřince v Přídolí.
Místostarosta pan Jílek seznámil zastupitele s problémem vedení kroniky městyse Přídolí, že se stále
nepodařilo najít nástupce pana Vávry st., který by pokračoval ve vedení kroniky. Dále o stavu
hledání zmizelé kroniky za období 1930 – 1951, která byla pravděpodobně odnesena během odsunu
původního německého obyvatelstva.

Pan Jílek se zeptal zastupitelů, zda neví, jestli překlad Přídolské kroniky psaný panem Fürstem je
doslovný z německého originálu, který je uložený v Třeboňském archivu. Zastupitel pan Štěpánek
potvrdil, že se jedná o doslovný překlad německého originálu.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:00 hod.
Ověřil: pan Jiří Štěpánek
pan Jan Vávra

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

