Zápis č. 25.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 25, dne 25.08.2016
Zahájení: 19:00
Přítomni: 8, dle presenční listiny
Omluveni: p. Zdeněk Macek, p. Jiří Štěpánek, p. Jiří Rolník
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Josef Sýkora, starosta
Ověřovatelé zápisu: p. Oldřich Matějíček, p. Jaroslav Písko
Program:
1. Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Záluží VO ( p. Ing.
Vladimír Šimek )
4. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Záluží VO ( SPÚ )
5. Návrh na změnu směrnice č. 24/2015 O rozpočtu
6. Návrh na změnu směrnice č. 22/2014 Hospodaření příspěvkové organizace
7. Návrh na změnu směrnice č. 1/2014 Pro zadávání zakázek malého rozsahu
8. Zápis z kontroly kontrolního výboru – ze dne 26.01.2016 a 27.04.2016
9. Různé
a) Žádost o schválení provozování pouťových atrakcí na tradiční Svatovavřinecké pouti
2017 (p. Holý)
b) Informace pro ZM – Výzva PČR k odstranění movitého majetku ve vlastnictví
Městyse Přídolí
c) Žádost SDH Přídolí o bezplatné zapůjčení pivních setů pro zabezpečení dětské
soutěže 17.9.2016
d) Žádost TJ Sokol o příspěvek na vrt pro zajištění vody na zavlažování fotbalového
hřiště
10. Diskuze
Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 24 ze dne 29.06.2016 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program, který navrhl rozšířit o body a) až c).
Návrh usnesení 2016-25-1: Program jednání byl schválen přítomnými členy ZM rozšířený v bodě
Různé o body a) až c)
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-25-1 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu p. Oldřicha
Matějíčka a p. Jaroslav Píska.
ad 3) Starosta předložil k projednání návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
Záluží VO s panem Ing. Vladimírem Šimkem, Urbinská 142, bytem Český Krumlov 381 01. Městys

Přídolí zastoupený starostou a p. Ing Vladimír Šimek se předběžně dohodli, že na pozemku p. Ing.
Vladimíra Šimka bude umístěno energetické vedení – kabelové vedení veřejného osvětlení a to za
jednorázovou úplatu 500,- Kč. Starosta sdělil, že je vhodné vybudovat v Záluží veřejné osvětlení a
vzhledem k tomu že E.ON Česká republika, s.r.o. v místě pokládá el. vedení, městys Přídolí se nyní
může k pokládce připojit za cenu kabeláže. Starosta navrhuje přijmout návrh smlouvy.
Návrh usnesení 2016-25-3:
ZM schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Záluží VO s panem
Ing. Vladimírem Šimkem, Urbinská 142, bytem Český Krumlov 381 01 a to za jednorázovou úplatu
500,- Kč a pověřuje starostu podpisem. Pokud nebude smlouva podepsána do roka od tohoto
usnesení, usnesení pozbývá platnosti.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-25-3 bylo schváleno.
ad 4) Starosta předložil k projednání návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
Záluží VO s Česká republika – Státní pozemkový úřad, zastoupený Ing. Evou Schmidmajerovou,
CSc., Rudolfovská 80, České Budějovice 370 01. (dále jen SPÚ). Městys Přídolí a SPÚ se předběžně
dohodli, že na pozemku SPÚ bude umístěno energetické vedení – kabelové vedení veřejného
osvětlení a 1x stožár VO. A to za jednorázovou úplatu 1000,- Kč za kabelové vedení, 1500,- Kč za
umístění stožáru VO a za užívání pozemku během stavby – 2280,- Kč, celkem 4780,- Kč. Starosta
zopakoval, že vzhledem k tomu že E.ON Česká republika, s.r.o. v místě pokládá el. Vedení, městys
Přídolí se nyní může k pokládce připojit za cenu kabeláže. Starosta navrhuje přijmout návrh
smlouvy.
Návrh usnesení 2016-25-4: ZM schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene Záluží VO s Česká republika – Státní pozemkový úřad, zastoupený Ing. Evou
Schmidmajerovou, CSc., Rudolfovská 80, České Budějovice 370 01. A to za jednorázovou úplatu
1000,- Kč za kabelové vedení, 1500,- Kč za umístění stožáru VO a za užívání pozemku během
stavby – 2280,- Kč, celkem 4780,- Kč. A pověřuje starostu podpisem. Pokud nebude smlouva
podepsána do roka od tohoto usnesení, usnesení pozbývá platnosti.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-25-4 bylo schváleno.
ad 5) Starosta předložil k projednání Návrh na změnu směrnice č. 24/2015 O rozpočtu. Místostarosta
p. Vítězslav Jílek sdělil, že návrh obsahuje jedinou změnu , a to v bodu rozpis rozpočtu Rozpis
rozpočtu, čerpání rozpočtu a rozpočtové změny se mění oprávnění starosty provádět rozpočtová
opatření na text:
 případy výdajů v rozsahu 200.000 Kč do schváleného rozpočtu (v souladu s § 102 odst. 2 a 4
písm. a) zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů)
Tato změna přidává starostovi pravomoc převádět prostředky obce mezi paragrafy. Je navržena na
žádost účetní Městyse, protože v druhé polovině roku již na některých položkách není dostatek
finančních prostředků. Následně je nutné vyčkat do následujícího zastupitelstva, než budou
převedeny potřebné finanční prostředky. Pak je teprve možné provést nákup nebo objednávku.
Rozpočet Městyse na rok 2016 je koncipován tak, že na položkách nejsou žádné rezervy, všechny
volné peníze jsou na položce Nespecifikované rezervy. Tento návrh směrnice byl projednán
s předsedkyní finančního výboru ZM p. Jitkou Bohdalovou. Zastupitel p. Jan Vávra řekl, že
200.000 Kč je poměrně vysoká částka, pokud jde o stavební projekty, mělo by se vždy počítat

s rezervou. Místostarosta p. Vítězslav Jílek odpověděl, že tento argument je na místě, jde ovšem také
o mnoho drobných položek jako např. Poplatky. Pokud by se na každou menší položku dala rezerva,
nebylo by během roku možné přesně stanovit aktuálně dostupné prostředky rozpočtu. Zastupitelka
paní Jitka Bohdalová se vyjádřila, že považuje za správné koncipovat rozpočet bez předem
stanovených rezerv na položkách.
Starosta navrhuje schválit změnu směrnice č. 24/2015 O rozpočtu.
Návrh usnesení 2016-25-5: ZM schvaluje změnu směrnice č. 24/2015 O rozpočtu. Mění se
odstavec Rozpis rozpočtu, čerpání rozpočtu a rozpočtové změny se mění oprávnění starosty provádět
rozpočtová opatření na text: případy výdajů v rozsahu 200.000 Kč do schváleného rozpočtu
(v souladu s § 102 odst. 2 a 4 písm. a) zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů).
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-25-5 bylo schváleno.
ad 6) Starosta předložil ZM návrh na změnu směrnice č. 22/2014 Hospodaření příspěvkové
organizace, jak mu bylo uloženo usnesením č. 2016-23-6. V Příloze č. 1 této směrnice je ukončena
platnost bodu D) školné a je nově zaveden bod g) dle výše uvedeného usnesení ZM.
Starosta navrhuje schválit změnu směrnice č. 22/2014 Hospodaření příspěvkové organizace.
Návrh usnesení 2016-25-6: Starosta schvaluje změnu směrnice č. 22/2014 Hospodaření
příspěvkové organizace. Přijímá Přílohu č. 1 této směrnice, kde ukončuje platnost bodu D) školné
a je nově zaveden bod g) a to s platností od 01.09.2016.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-25-6 bylo schváleno.
ad 7) Starosta na základě změny Zákona o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 sb. platného od
01.10.2016 předložil návrh na změnu směrnice Návrh na změnu Směrnice č. 1/2014 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu. Změna byla projednána předsedkyní s finančního výboru ZM p.
Jitkou Bohdalovou. Místostarosta p. Vítězslav Jílek sdělil, že jsou ve změně uvedeny 2 hlavní
změny, a to možnost zadavatele odhlasovat, že zakázka malého rozsahu se nemusí řídit touto
směrnicí, pouze platným zněním zákona. Dále změna směrnice obsahuje změnu pravomocí starosty,
kde se mu ukládá možnost zadávat zakázky malého rozsahu do výše 250.000 bez DPH.
Starosta navrhuje schválit změnu směrnice č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
Návrh usnesení 2016-25-7: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje změnu směrnice č. 1/2014 pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-25-7 bylo schváleno.
ad 8) Předseda Kontrolního výboru ZM p. Jaroslav Písko předložil ZM Zápis z kontroly kontrolního
výboru – ze dne 26.01.2016 a 27.04.2016. Místostarosta p. Vítězslav Jílek předložil vyjádření
starosty k tomuto zápisu. Předseda Kontrolního výboru ZM p. Jaroslav Písko sdělil, že KV
doporučuje přezkoumat pracovní smlouvy zaměstnanců Úřadu městyse Přídolí, zda jsou v souladu
s aktuální legislativou. Místostarosta p. Vítězslav Jílek řekl, že pokud má vzniknout povinnost pro
Úřad, musí být o tom hlasováno v ZM ve smyslu pověření starosty.

Návrh usnesení 2016-25-8: ZM pověřuje starostu přezkoumat pracovní smlouvy zaměstnanců
Úřadu městyse Přídolí, zda jsou v souladu s aktuální legislativou
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-25-8 bylo schváleno.
ad 9) Různé
a) Starosta předložil k projednání žádost p. Jaroslav Holého ( Kolný 6, Lišov 373 72 ) o schválení
provozování pouťových atrakcí na tradiční Svatovavřinecké pouti 2017 .
Návrh usnesení 2016-25-9a: ZM odkládá rozhodnutí o určení provozovatele pouťových atrakcí na
tradiční Svatovavřinecké pouti 2017 na začátek roku 2017.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-25-9a bylo schváleno.
b) Starosta předložil ZM výzvu PČR Jihočeského kraje o odstranění movitého majetku. Jedná se
plastový kontejner na pozemku p.č. 174 v k.ú Přídolí. Starosta sdělil, že se jedná o pozemek, který
vč. stožáru a ostatního vybavení PČR Jihočeského kraje nabízela městysi Přídolí k prodeji, ale
vzhledem k vysoké ceně ZM Přídolí nabídku odmítlo. Během jednání o prodeji se zjistilo, že na
zmíněném pozemku má městys Přídolí výše zmíněný kontejner. Nyní PČR Jihočeského kraje
požaduje tento kontejner odstranit do 30.09.2016.
Návrh usnesení 2016-25-9b: ZM pověřuje starostu odstraněním platového kontejneru z na pozemku
p.č. 174 v k.ú Přídolí, zjištěním technického stavu kontejneru a pokud bude stav havarijní, pověřuje
starostu likvidací tohoto kontejneru
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-25-9b bylo schváleno.
c) Starosta předložil ZM žádost p. Zdeňka Macka, starosty SDH Přídolí, o bezplatné zapůjčení
pivních setů pro zabezpečení dětské soutěže konané v Přídolí 17.9.2016.
Návrh usnesení 2016-25-9c: Zastupitelstvo městyse schvaluje bezplatné zapůjčení pivních setů pro
zabezpečení dětské soutěže konané v Přídolí 17.9.2016 ( pořadatel SDH Přídolí, zastoupený p.
Zdeňkem Mackem st.)
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-25-9c bylo schváleno.
d) Starosta předložil ZM žádost TJ Sokol Přídolí, zastoupená p. Jaroslavem Pískem, o příspěvek na
vrt pro zajištění vody na zavlažování fotbalového hřiště ve výši 60-100.000 Kč. Příspěvek by byl na
hydrologický průzkum a zkušební vrt. Vzhledem k tomu, že není jasné v jaké hloubce je voda, není
možné přesně určit výši nákladů. Místostarosta p. Vítězslav Jílek řekl, že TJ Sokol má na rok 2016
již uzavřenu s Městysem Přídolí veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na provoz. Doporučoval by před
případným schválením příspěvku nechat zpracovat právní rozbor, jak v této situaci postupovat.
Návrh usnesení 2016-25-9d: Zastupitelstvo městyse ověřuje starostu připravit právní podklady pro
hlasování ZM o příspěvku TJ Sokol Přídolí na vrt pro zajištění vody na zavlažování fotbalového
hřiště ve výši 60-100.000 Kč.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-25-9d bylo schváleno.

ad 10) Diskuze
Zastupitel p. Jaroslav Písko se ptal, zda byla již zhotovitelem předána stavební akce – Oprava
kostelní opěrné zdi, monolitická část“. Ptá se z důvodu, že shledává okolí stavby nebylo uvedeno do
původního stavu a stavbou byla poškozena hlava zdi na již dokončené části.
Místostarosta p. Jiří Haniš odpověděl, že stavba nebyla předána a o závadách bude jednat
s dodavatelem stavby.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:35 hod.
Ověřil: pan Oldřich Matějíček
pan Jaroslav Písko

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

