Zápis č. 27.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 27, dne 07.11.2016
Zahájení: 19:00
Přítomni: 7, dle presenční listiny,
Omluveni: p. Jan Vávra, p. Jiří Rolník, p. Oldřich Matějíček, p. Jaroslav Písko
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Josef Sýkora, starosta
Ověřovatelé zápisu: p. Zdeněk Macek, p. Jiří Štěpánek
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Informace ředitelky ZŠ a MŠ Přídolí o vzdělávacích a kulturních akcích školy
Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni „Přídolí, p. Klíma 17/1 – NN“
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „Přídolí, Cihelna –
NN“
Žádost o povolení konání zpívání Vánočních koled a Vánočního jarmarku – pořadatel TJ Sokol
Přídolí, oddíl Akce dětem
Žádost o bezplatné zapůjčení tělocvičny, sedacích souprav a parketu pro pořádání Dětského
karnevalu – pořadatel TJ Sokol Přídolí, oddíl Akce dětem
Zápis č. 7 z jednání finančního výboru ZM
Žádost o spolufinancování protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2016 a 2017
Rozpočtová opatření č. 15
Různé
a) Opakovaný návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s fy. Seterm CB a.s. pro stavbu
energetických sítí – Přídolí 1535/9 NN
b) Žádost p. Kamily Sovové a Martina Sovy o prodej pozemků p.č. 2239 a 2240 v k.ú. Spolí
c) SDH Přídolí – žádost o změnu využití příspěvku Městyse
d) Oprava střechy ZŠ a MŠ Přídolí
Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 26 ze dne 06.10.2016 zastupitel p. Jiří Štěpánek řekl, že nesouhlasí s tímto zápisem bodě 9),
protože neřekl: „že mu nelíbí, aby p. Cimerhanzl měl na svém pozemku postavené zemědělské zázemí, proto
nepodpoří položení elektřiny k pozemku p.č. 1535/9 v kú. Přídolí“. Upřesnil, že jeho připomínka byla, že
nesouhlasí se zřizováním jakýchkoliv elektrických přípojek v nezastavěném a nezastavitelném území dle
platného ÚP Přídolí.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program, který navrhl rozšířit o body a) až d) a nově zařadit bod 3 Informace ředitelky ZŠ a MŠ Přídolí o vzdělávacích a kulturních akcích školy.
Návrh usnesení 2016-27-1: Program jednání byl schválen přítomnými členy ZM rozšířený v bodě Různé o
body a) až d) a zařazen bod 3 - Informace ředitelky ZŠ a MŠ Přídolí o vzdělávacích a kulturních akcích školy.
pro: 7
Usnesení 2016-27-1 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu p. Zdeňka Macka a
p. Jiřího Štěpánka.

ad 3) Starosta představil ZM ředitelku ZŠ a MŠ Přídolí paní Mgr. Hermínu Malátovou, která je od 01.08.2016
jmenována ředitelkou školy. A to do řádného konkurzu, který proběhne v první polovině roku 2017.
Dále si vzala slovo Mgr. Hermína Malátová, která zastupitele seznámila se vzdělávacími a kulturními akcemi,
které v naší škole proběhnou do konce kalendářního roku 2016. Na tyto informace navázala krátkým
představením školního vyučovacího plánu a stručně zodpověděla otázky zastupitelů.
Zastupitelstvo městyse bere informace na vědomí.
ad 4) Starosta předložil ZM k projednání návrh smlouvy o řízení věcného břemene na kabel NN s uzemněním
a pilíř s kabelovou skříní, stavební akce „Přídolí, p. Klíma 17/1 – NN“ s fy. E.ON Česká republika, s.r.o. A to
za úplatu 1000,- Kč bez DPH. Jde o lokalitu tzv. ZTV Přídolí. Starosta navrhuje schválit návrh smlouvy, jak je
předložen.
Návrh usnesení 2016-27-4: ZM schvaluje návrh smlouvy o řízení věcného břemene na kabel NN
s uzemněním a pilíř s kabelovou skříní, stavební akce „Přídolí, p. Klíma 17/1 – NN“ s fy. E.ON Česká
republika, s.r.o. A to za úplatu 1000,- Kč bez DPH. A pověřuje starostu podpisem smlouvy.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-27-4 bylo schváleno.
ad 5) Starosta předložil ZM k projednání návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
souhlas s umístěním distribučního zařízení s fy. Seterm CB, a.s., stavební akce „Přídolí, Cihelna – NN“. A to
za úplatu 7500,- Kč bez DPH. Jde o uložení současného nadzemního vedení do země.
Starosta navrhuje schválit návrh smlouvy, jak je předložen.
Návrh usnesení 2016-27-5: ZM schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
souhlas s umístěním distribučního zařízení s fy. Seterm CB, a.s., stavební akce „Přídolí, Cihelna – NN“. A to
za úplatu 7500,- Kč bez DPH. A pověřuje starostu podpisem smlouvy.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-27-5 bylo schváleno.
ad 6) Starosta předložil informaci paní Kateřiny Pískové zaslanou Úřadu městyse Přídolí, TJ Sokol Přídolí,
oddíl Akce dětem, o konání zpívání Vánočních koled a Vánočního jarmarku dne 3.12.2016 16.30h.
Starosta s akcí souhlasí a navrhuje vzít tuto informaci na vědomí.
Zastupitelstvo městyse bere informace na vědomí.
ad 7) Starosta předložil žádost paní Kateřiny Pískové, TJ Sokol Přídolí, oddíl Akce dětem, o bezplatné
zapůjčení tělocvičny, sedacích souprav a parketu pro pořádání Dětského karnevalu dne 11.2.2017.
Starosta navrhuje tuto akci povolit a bezplatně zapůjčit tělocvičnu, sedací soupravy a parket pro pořádání
Dětského karnevalu.
Návrh usnesení 2016-27-7: ZM povoluje pořádání Dětského karnevalu dne 11.02.2017 v tělocvičně ZŠ
Přídolí a schvaluje bezplatně zapůjčit tělocvičnu, sedací soupravy a parket pro pořádání této akce, pořadatel
akce se domluví se správcem na předání a převzetí tělocvičny. Městys Přídolí upouští od poplatku ze
vstupného, jelikož se vstupné nevybírá nebo je dobrovolné.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-27-7 bylo schváleno.
ad 8) Předsedkyně finančního výboru p. Jitka Bohdalová předložila Zápis č. 7 z jednání finančního výboru
ZM. K zápisu neměli zastupitelé připomínek.
Zastupitelstvo městyse bere Zápis č. 7 z jednání finančního výboru ZM na vědomí.

ad 9) Starosta předložil ZM žádost p. Mgr. Marka Neruda, aby se městys Přídolí připojil k systému
spolufinancování protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2016 a 2017.
Starosta navrhuje toto rozhodnutí odložit do doby, než se bude ZM předložena konkrétní žádost na
spolufinancování protidrogové politiky od některého s poskytovatelů této služby v našem regionu např.
CPDM Český Krumlov.
Návrh usnesení 2016-27-9: ZM odkládá rozhodnutí o připojení k systému spolufinancování protidrogové
politiky Jihočeského kraje v roce 2016 a 2017 do doby, než se bude ZM předložena konkrétní žádost na
spolufinancování protidrogové politiky od některého s poskytovatelů této služby v našem regionu.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-27-9 bylo schváleno.
ad 10) Starosta předložil ZM k projednání a schválení Rozpočtová opatření č. 15. Místostarosta p. Vítězslav
Jílek přiblížil jednotlivé finanční položky. Starosta navrhuje schválit Rozpočtová opatření č. 15, jak jsou
navržena.
Návrh usnesení 2016-27-10: ZM schvaluje Rozpočtová opatření č. 15 s tím, že prostředky převedené na
paragraf 3117, pol. 5331 ve výši 150.000 Kč bude účelově použita jen na dorovnání mezd, FKSP, osobní
ohodnocení, zákonné pojištění.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-27-10 bylo schváleno.
Ad 11 ) Různé
ad a) Starosta opětovně předložil návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s fy. Seterm CB a.s. pro
stavbu energetických sítí – Přídolí 1535/9 NN. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou
úhradu 5.100,-- Kč bez DPH.
Starosta navrhuje smlouvu přijmout, jak je předložena.
Návrh usnesení 2016-27-11a:
ZM schvaluje návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
s fy. Seterm CB a.s. pro stavbu energetických sítí – Přídolí 1535/9 NN. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně,
a to za jednorázovou úhradu 5.100,-- Kč bez DPH.
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2016-27-11a bylo schváleno.
ad b) Starosta předložil žádost manželů p. Kamily Sovové, bytem Vyšenská 133, Český Krumlov a Martina
Sovy, bytem Loučovice 263, Loučovice, o koupi pozemků 2239 a 2240 v k.ú. Spolí. Manželé Sovovi v roce
2016 zakoupili do SJM dům paní Marie Soukupové č. ev. 32, p.č. 5/2 v k.ú. Spolí. A jsou tedy hlavními
uživateli pozemku p.č. 2239 z pohledu par. 56 odst. 3. zákona o DPH. Přítomná paní Marie Soukupová ujistila
ZM, že souhlasí s tím, aby byly předmětné pozemky prodány manželům Sovovým. Dále souhlasí s tím, aby
její původní žádost byla postoupena manželům Sovovým.
Návrh usnesení 2016-27-11b: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu přípravou smlouvy o prodeji
pozemků p.č. 2239 a 2240 v k.ú. Spolí manželům p. Kamily Sovové, bytem Vyšenská 133, Český Krumlov a
Martina Sovy, bytem Loučovice 263, Loučovic.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-27-11b bylo schváleno.
ad c) Starosta předložil ZM žádost SDH Přídolí o změnu využití příspěvku Městyse v rámci veřejnoprávní
smlouvy č. 2-2016. SDH Přídolí žádá o přesunutí 1967,50 Kč z položky Doprava na položku Vybavení
sportovním materiálem.

Návrh usnesení 2016-27-11c: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu přípravou dodatku veřejnoprávní
smlouvy č. 2-2016. ZM souhlasí s přesunutím 1967,50 Kč z položky Doprava na položku Vybavení
sportovním materiálem.
zdržel se: 0

pro: 7
proti: 0
Usnesení 2016-27-11c bylo schváleno.

ad d) Starosta přednesl ZM informace o pokračující opravě střechy na tělocvičně ZŠ a MŠ Přídolí. Pojistná
událost po krupobití bude po jednáních s pojišťovnou Česká pojišťovna, a.s. hrazena ze 100%. Stávající
krytina je natolik poškozena, že hrozí zatečení do střešní konstrukce. Vzhledem k výši pojistného plnění byla
zvolena oprava střechy plechovou variantou místo šablon Cembritu.
Zastupitelstvo městyse bere informace na vědomí.
ad 12) Diskuze
Zastupitel p. Zdeněk Macek se zeptat starosty, zda by nebylo možné vstoupit v jednání s ČSAD České
Budějovice ve věci obnovení koncové zastávky ranního školního autobusu. Od září končí ranní autobusová
linka Přídolí – Český Krumlov už na autobusovém nádraží Český Krumlov, nikoli až na zastávce Špičák, jak
bylo dříve obvyklé. V letošním roce více dětí z Přídolí dochází do ZŠ TG Masaryka Český Krumlov a musí
pěšky v ranní špičce přes celý Krumlov.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:25 hod.
Ověřil: pan Zdeněk Macek
pan Jiří Štěpánek

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

Josef Sýkora
Starosta

