Zápis č. 28.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 28, dne 19.12.2016
Zahájení: 19:00
Přítomni: 8, dle presenční listiny,
Omluveni: p. Jan Vávra, p. Jiří Rolník
Neomluveni: p. Jiří Jurík
Předsedající: p. Josef Sýkora, starosta
Ověřovatelé zápisu: p. Jaroslav Písko, p. Jiří Haniš
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Žádost o povolení Rallye český Krumlov 2017
Žádost p. Kamily Sovové a Martina Sovy o koupi pozemků p.č. 2239 a 2240
v k.ú. Spolí – návrh na schválení prodejní smlouvy
Návrh na schválení: Plán inventur na rok 2016
Návrh na revokaci usnesení o schválení závěrečného účtu
Návrh rozpočtu Městyse Přídolí na rok 2017
Návrh na schválení rozpočtový výhledu na roky 2018 – 2022
Převzetí vodovodu do majetku Městyse Přídolí
Plán financování vodovodů a kanalizací, aktualizace 2016
Návrh na schválení podání žádosti o příspěvek z grantového programu Jčk 2017 – Program
obnovy venkova
Schválení podání žádosti o příspěvek z grantového programu Ministerstva kultury Havarijní
program 2017 – rekonstrukce kostelní zdi
Schválení podání žádosti o příspěvek z grantového programu Jihočeského kraje
Kulturní dědictví – rekonstrukce kostelní zdi, opatření č. 5
Schválení podání žádosti o příspěvek z grantového programu Ministerstva pro místní rozvoj
program Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017 č.2A – rekonstrukce části II. patra
budovy bývalé fary
Žádost TJ Sokol o příspěvek na provoz 2017
Zpráva kontrolního výboru z 23.11.2016
Na vědomí rozpočtové změny č. 3,6,8,12
Různé

a) Návrh smlouvy o zřízení věčného břemene č. CB-014330036752/001 s E.ON Česká Republika
s.r.o. stavební akce "Přídolí Za Farou 2RD - NN" za účelem položení kabelu NN s uzemněním
b) Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - souhlas s
umístěním distribučního zařízení s fy Seterm CB, a.s. stavební akce " Přídolí zahrada 2122/10 NN" za účelem položení kabelu NN s uzemněním, kabelové spojky a pilíř s kabelovou skříní.
c) Návrh odměn členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva Městyse
d) Schválení podání žádosti o příspěvek z programu Rozvoj venkova a krajiny - Opatření Podpora
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
19. Diskuze
Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 27 ze dne 07.11.2016 nebylo dotazů.

1) Předsedající přednesl navržený program, který navrhl rozšířit o body a) až d) a nově zařadit bod 3 Žádost o povolení Rallye český Krumlov 2017 a bod 14) Žádost p. Kamily Sovové a Martina Sovy o koupi
pozemků p.č. 2239 a 2240 v k.ú. Spolí – návrh na schválení prodejní smlouvy, přesunout jako bod 4.
Návrh usnesení 2016-28-1: Program jednání byl schválen přítomnými členy ZM rozšířený o body a) až d) a
nově zařazen bod 3 - Žádost o povolení Rallye český Krumlov 2017 a bod 14) Žádost p. Kamily Sovové a
Martina Sovy o koupi pozemků p.č. 2239 a 2240 v k.ú. Spolí – návrh na schválení prodejní smlouvy, přesunut
jako bod 4.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-28-1 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu p. Jaroslava Píska a
p. Jiřího Haniše.
ad 3) Starosta přednesl ZM žádost ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlovo o povolení konání Rallye
Český Krumlov v roce 2017. Dále předal slovo p. Ing. Luboši Šalátovi, aby ZM detailně představil tuto
žádost. P. Šalát ZM řekl, že tuto akci plánují v termínu 19-20. 5.2017. Požádal ZM, zda by nepovolilo jednu
ze tří předpokládaných variant. A) Přídolí, Spolí, Zátes, Rožmitál B) Spolí, Zátes, Lověšice C)Lověšice .
S tím, že by preferoval variantu A) nebo B).
Rozhodnutí ZM by potřeboval nejdéle do konce února 2017, aby bylo možné sestavit úplný harmonogram
akce. Zastupitelka p. Jitka Bohdalová považuje za nejvhodnější trasu Přídolí – Silniční domky. Zastupitel p.
Zdeněk Macek považuje za nejvýhodnější, aby se konala na komunikaci, která není v majetku městyse.
Zastupitelstvo městyse bere informace na vědomí.
ad 4) Starosta předložil návrh na schválení smlouvy na prodej pozemků p.č. 2239 a 2240 k.ú. Spolí manželům
p. Kamile Sovové, bytem Vyšenská 133, Český Krumlov a Martinu Sovovi, bytem Loučovice 263, Loučovic.
Sovovi. Jak bylo starostovi uloženo usnesením ZM č. 2016-27-11b. Přítomný Martin Sova neměl námitek.
Starosta navrhuje schválit předložený návrh smlouvy na prodej pozemků p.č. 2239 a 2240 k.ú. Spolí
manželům p. Kamile Sovové, bytem Vyšenská 133, Český Krumlov a Martinu Sovovi, bytem Loučovice 263,
Loučovice za celkovou částku 225.240,- Kč. Tj. pozemek p.č. 2239 v k.ú. Spolí LV č. 10001 za 141.750,- Kč,
a pozemek p.č. 2240 v k.ú. Spolí LV č. 10001 za 83.490,- Kč.
Návrh usnesení 2016-28-4: ZM schvaluje předložený návrh smlouvy na prodej pozemků p.č. 2239 a 2240
k.ú. Spolí manželům p. Kamile Sovové, bytem Vyšenská 133, Český Krumlov a Martinu Sovovi, bytem
Loučovice 263, Loučovice do SJM za celkovou částku 225.240,- Kč. Tj. pozemek p.č. 2239 v k.ú. Spolí LV
č. 10001 za 141.750,- Kč, a pozemek p.č. 2240 v k.ú. Spolí LV č. 10001 za 83.490,- Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Pokud nebude smlouva do 1 roku od tohoto usnesení podepsána, pozbývá toto usnesení
platnost.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2016-28-4 bylo schváleno.
ad 5) Starosta předložil ZM k projednání ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu
č.270/2010 plán inventur 2016.
Starosta navrhuje přijmout plán inventur 2016, jak je předložen.
Návrh usnesení 2016-28-5: ZM schvaluje plán inventur 2016.
pro: 8
proti: 0
Usnesení 2016-28-5 bylo schváleno.

zdržel se: 0

ad 6) Starosta předkládá návrh na revokaci usnesení č. 2016-24-6 O schválení závěrečného účtu za rok 2015.
Starosta seznámil ZM se závěrečným účtem městyse Přídolí. Návrh závěrečného účtu byl po dobu od 13. 06.
2016 do 29. 06. 2016 zveřejněn na úřední desce městyse a v elektronické podobě způsobem umožňujícím

dálkový přístup na adrese www.pridoli.cz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu
městyse. Při zveřejnění byla stanovena lhůta pro uplatnění písemných připomínek k návrhu závěrečného účtu
ze strany občanů, a to do 29. 06. 2016. V této lhůtě nebyly ze strany občanů k návrhu závěrečného účtu
doručeny žádné připomínky. ZM bere na vědomí, že ze strany občanů nejsou žádné připomínky a tudíž k nim
nevyjadřuje stanovisko. ZM projednalo údaje o ročním hospodaření městyse za rok 2015, které byly souhrnně
zpracovány do závěrečného účtu (závěrečný účet je přílohou zápisu). ZM projednalo zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015, která je součástí závěrečného účtu, který je přílohou zápisu.
Auditorem byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky uvedené pod ust. § 2 odst. 2 zákona č.
420/2004 Sb. ZM přijímá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, které je přílohou zápisu. V souladu
s ustanovením § 13 odst. 2 zákona 420/2004 Sb., stanovuje ZM lhůtu, ve které městys podá písemnou zprávu
o plnění přijatých opatření příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, tj. po ukončení inventarizace, nejpozději
do 20. 02. 2017. ZM projednalo závěrečný účet městyse spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání
hospodaření městyse za uplynulý kalendářní rok na základě § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s celoročním hospodařením městyse, a to bez výhrad.
Návrh usnesení 2016-28-6: ZM projednalo údaje o ročním hospodaření městyse za rok 2015, které byly
souhrnně zpracovány do závěrečného účtu (závěrečný účet je přílohou zápisu). ZM projednalo zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015, která je součástí závěrečného účtu, který je přílohou
zápisu. Auditorem byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky uvedené pod ust. § 2 odst. 2
zákona č. 420/2004 Sb. ZM přijímá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, které je přílohou zápisu.
V souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona 420/2004 Sb., stanovuje ZM lhůtu, ve které městys podá
písemnou zprávu o plnění přijatých opatření příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, tj. po ukončení
inventarizace, nejpozději do 20. 02. 2017. ZM projednalo závěrečný účet městyse spolu se zprávou o
výsledcích přezkoumání hospodaření městyse za uplynulý kalendářní rok na základě § 43 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s celoročním hospodařením městyse,
a to bez výhrad.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-28-6 bylo schváleno.
ad 7) Starosta předložil ZM ke schválení Rozpočet městyse Přídolí na rok 2017. Zastupitelstvo projednalo
jednotlivé položky. Místostarosta pan Vítězslav Jílek zodpověděl zastupitelům všechny dotazy.
Starosta navrhuje schválit Rozpočet městyse Přídolí na rok 2017, jak je předložen.
Návrh usnesení 2016-28-7: Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet městyse Přídolí na rok 2017, jak byl
předložen, výdaje v paragrafovém znění, příjmy jsou v paragrafovém znění, kromě daňových, které jsou
v položkovém znění. Rozpočet navržen jako schodkový, schodek rozpočtu bude hrazen z úspor předchozích
let hospodaření městyse.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-28-7 bylo schváleno.
ad 8) Starosta předložil k projednání návrh na schválení Rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2022.
Starosta navrhuje schválit Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2022, jak je předložen.
Návrh usnesení 2016-28-9: ZM schvaluje návrh Rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2022.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-28-9 bylo schváleno.
ad 9) Starosta znovu předložil ZM návrh na předání vodovodní přípojky pro parcely p.č. 1535/6, 1535/20,
1535/5 v k.ú. Přídolí do majetku městyse Přídolí, jak mu bylo uloženo usnesením č. 2016-19-14c. Kontrolou
bylo zjištěno, že v předchozích případech zastupitelstva rozhodovala nejednotně. Nelze tedy navázat na
jednotný postup.

Starosta navrhuje převzít vodovodní přípojky pro parcely p.č. 1535/6, 1535/20, 1535/5 v k.ú. Přídolí do
majetku městyse Přídolí.
Zastupitel p. Jaroslav Písko navrhl, aby se o případném převzetí jednalo souběžně o zřízení věcného břemene
pro kanalizaci městyse, která vede přes předmětné pozemky.
Návrh usnesení 2016-28-9a: ZM schvaluje převzetí vodovodní přípojky pro parcely p.č. 1535/6, 1535/20,
1535/5 v k.ú. Přídolí do majetku městyse Přídolí.
pro: 2
proti: 3
zdržel se: 3
Usnesení 2016-28-9a nebylo schváleno.
Návrh usnesení 2016-28-9b: ZM schvaluje převzetí vodovodní přípojky pro parcely p.č. 1535/6, 1535/20,
1535/5 v k.ú. Přídolí do majetku městyse Přídolí za předpokladu, že bude zřízeno věcného břemeno pro
kanalizaci městyse, která vede přes předmětné pozemky. .
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2016-28-9b bylo schváleno.
ad 10) Starosta předložil ZM k projednání Plán financování vodovodů a kanalizací, aktualizace říjen 2016, jak
mu uložilo usnesení ZM č. 2015-18-10.
Starosta navrhuje schválit Plán financování vodovodů a kanalizací - aktualizace říjen 2016, jak je předložen.
Návrh usnesení 2016-28-10: ZM schvaluje Plán financování vodovodů a kanalizací, aktualizace říjen 2016
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-28-10 bylo schváleno.
ad 11) Starosta navrhuje podat žádost o příspěvek z grantového programu Jčk 2017 – Program obnovy
venkova. Starosta navrhuje jako prioritní žádost podat stavební akci – Revitalizace Farské zahrady I. Etapa
(zázemí pro májku, vánoční strom dle schváleného projektu), jako druhou stavební akci navrhuje Dokončení
stoky kolem p.č. 106/3 v k.ú Přídolí (Pískovi). Obě v maximální výši 250.000,- bez DPH, spoluúčast 50%.
Starosta navrhuje podat žádost o příspěvek z grantového programu Jčk 2017 – Program obnovy venkova.
Návrh usnesení 2016-28-11: ZM pověřuje starostu podat žádost o příspěvek z grantového programu Jčk
2017 – Program obnovy venkova. Jako prioritní žádost podat stavební akci – Revitalizace Farské zahrady I.
Etapa (zázemí pro májku, vánoční strom dle schváleného projektu), jako druhou stavební akci Dokončení
stoky kolem p.č. 106/3 v k.ú Přídolí (Pískovi).
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-28-11 bylo schváleno.
ad 12) Starosta navrhuje podat žádost o příspěvek z grantového programu Ministerstva kultury Havarijní
program – rekonstrukce kostelní zdi pro rok 2017.
Návrh usnesení 2016-28-12: ZM pověřuje starostu podat žádost o příspěvek z grantového programu
Ministerstva kultury Havarijní program – rekonstrukce kostelní zdi pro rok 2017.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-28-12 bylo schváleno.
ad 12) Starosta navrhuje podat žádost o příspěvek z grantového programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví
– rekonstrukce kostelní zdi.
Návrh usnesení 2016-28-12: ZM pověřuje starostu podat žádost o příspěvek z grantového programu
Jihočeského kraje Kulturní dědictví – rekonstrukce kostelní zdi.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-28-12 bylo schváleno.

ad 13) Starosta navrhl projednat podání žádosti o příspěvek z grantového programu Ministerstva pro místní
rozvoj program Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017 č.2B – rekonstrukce části II. patra budovy
bývalé fary, společenská místnost a klubovna atd.
Návrh usnesení 2016-28-13: ZM pověřuje starostu podat žádost o příspěvek z grantového programu
Ministerstva pro místní rozvoj program Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017 č.2B – rekonstrukce
části II. patra budovy bývalé fary.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-28-13 bylo schváleno.
ad 14) Starosta předložil žádost TJ Sokol o příspěvek na provoz 2017. Starosta navrhuje schválit příspěvek po
předložení položkového rozpočtu na provoz v roce 2017. Zastupitel p. Jaroslav Písko jako zástupce žadatele,
řekl, že požadovanou detailní žádost předložím na příštím ZM
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
ad 15) Předseda kontrolního výboru p. Jaroslav Písko předložil ZM Zprávu kontrolního výboru z 23.11.2016.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
ad 16) Místostarosta p. Vítězslav Jílek předložil ZM na vědomí rozpočtová opatření č. 3,6,8,12 .
Zastupitelstvo bere rozpočtová opatření na vědomí
Ad 17 ) Různé
ad a) Starosta předložil návrh smlouvy o zřízení věčného břemene č. CB-014330036752/001 s E.ON Česká
Republika s.r.o. stavební akce "Přídolí Za Farou 2RD - NN" za účelem položení kabelu NN s uzemněním.
Smlouva bude zřízena za úplatu 500,- Kč bez DPH.
Starosta navrhuje smlouvu schválit a pověřit starostu podpisem této smlouvy.
Návrh usnesení 2016-28-17a: ZM schvaluje návrh na uzavření smlouvy o zřízení věčného břemene č. CB014330036752/001 s E.ON Česká Republika s.r.o. stavební akce "Přídolí Za Farou 2RD - NN" za účelem
položení kabelu NN s uzemněním. Smlouva bude zřízena za úplatu 500,- Kč bez DPH.
ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Pokud nebude smlouva do roka podepsána, toto usnesení pozbývá
platnost.
pro: 8
proti: 0
Usnesení 2016-28-17a bylo schváleno.

zdržel se: 0

ad b) Starosta předložil Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - souhlas s
umístěním distribučního zařízení s fy Seterm CB, a.s. stavební akce " Přídolí zahrada 2122/10 - NN" za
účelem položení kabelu NN s uzemněním, kabelové spojky a pilíř s kabelovou skříní. Smlouva bude zřízena
za úplatu 1000,- Kč bez DPH.
Starosta navrhuje smlouvu schválit a pověřit starostu podpisem této smlouvy.
Návrh usnesení 2016-28-17b: ZM schvaluje návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene - souhlas s umístěním distribučního zařízení s fy Seterm CB, a.s. stavební akce " Přídolí
zahrada 2122/10 - NN" za účelem položení kabelu NN s uzemněním, kabelové spojky a pilíř s kabelovou
skříní. Smlouva bude zřízena za úplatu 1000,- Kč bez DPH. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Pokud
nebude smlouva do roka podepsána, toto usnesení pozbývá platnost.

zdržel se: 0

pro: 8
proti: 0
Usnesení 2016-28-17b bylo schváleno.

ad c) Starosta požádal předsedy výborů ZM, aby navrhli odměnu členům výborů, kteří nejsou zastupitelé,
za jejich celoroční činnost ve výboru. Předsedkyně finančního výboru p. Jitka Bohdalová navrhla odměnu
pro p. Věru Cábovou 5000,- Kč, pro p. Lenku Vávrovou 5000,- Kč. Předseda stavebního výboru p. Jan
Vávra p. Jan Vávra nenavrhuje žádné odměny. Předseda kontrolního výboru p. Jaroslav Písko navrhl
odměnu pro p. Pavla Mittasche 5000,- Kč, pro p. Jana Píska 5000,- Kč.
.
Návrh usnesení 2016-28-17c: Zastupitelstvo městyse schvaluje odměnu členům výborů, kteří nejsou
zastupitelé, za jejich celoroční činnost ve výboru a to takto:
finanční výbor – p. Věra Cábová 5000,- Kč, p. Lenka Vávrová 5000,- Kč
kontrolní výbor – p. Pavel Mittasch 5000,- Kč, p. Jan Písko 5000,- Kč .
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-28-17c bylo schváleno.
ad d) Starosta předložil návrh na podání žádosti o příspěvek z programu Rozvoj venkova a krajiny Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Jde o II. Etapu obnovy vodovodního
řadu Přídolí. Na projektu pro II. Etapu se nyní pracuje. Starosta navrhuje podat žádost o příspěvek
z programu Rozvoj venkova a krajiny - Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury, pokud se podaří zajistit všechny potřebné poklady pro její podání.
Návrh usnesení 2016-28-17d: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu podat žádost o příspěvek z programu
Rozvoj venkova a krajiny - Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury - II. Etapa
obnovy vodovodního řadu Přídolí, pokud se podaří zajistit všechny potřebné poklady pro její podání.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-28-17d bylo schváleno.
ad 18) Diskuze
Zastupitel p. Zdeněk Macek se zeptat starosty, zda již vstoupil vstoupit v jednání s ČSAD České Budějovice
ve věci obnovení koncové zastávky ranního školního autobusu. Starosta odpověděl, že kontaktoval ČSAD
České Budějovice, ale zatím se mu nepodařilo sehnat kompetentního zaměstnance.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:58 hod.
Ověřil: pan Jaroslav Písko
pan Jiří Haniš

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

Josef Sýkora
Starosta

