Zápis č. 30.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 30, dne 16.03.2017
Zahájení: 19:00
Přítomni: 8, dle presenční listiny,
Omluveni: p. Jan Vávra, p. Jiří Rolník, p. Zdeněk Macek
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Josef Sýkora, starosta
Ověřovatelé zápisu: p. Oldřich Matějíček, p. Jiří Štěpánek
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Výběrové řízení: Stavební úpravy objektu bývalé fary v Přídolí, zadání veřejné zakázky
Žádost o prodej části pozemku p.č. 1860/3 v k.ú. Malčice - Osek
Žádost o příspěvek z rozpočtu městyse Přídolí - Domov pro seniory Kaplice
Žádost o příspěvek z rozpočtu městyse Přídolí - ZO ČSV Český Krumlov
Krizové kácení stromů - parčík u autobusové zastávky Přídolí
Různé
a) Termín tradiční Svatovavřinecké pouťové zábavy 2017
Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 29 ze dne 02.02.2017 nebylo dotazů.
1) Předsedající přednesl navržený program, který navrhl rozšířit o bod a) .
Návrh usnesení 2017-30-1: Program jednání byl schválen přítomnými členy ZM rozšířený o bod a) .
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-30-1 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu p. Oldřicha Matějíčka
a p. Jiřího Štěpánka.
ad 3) Starosta předložil k projednání zprávu komise pro otevírání obálek a výběrové komise k stavební zakázce
malého rozsahu – Stavební úpravy objektu bývalé fary v Přídolí. Byly hodnoceny 4 nabídky STAVEBNÍ
FIRMA BÍNA, spol. s r.o., VIDOX s.r.o., EUbuilding a.s., STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o. Firma
STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o. byla vyzvána, v souladu se zadávací dokumentací, k doplnění nabídky,
protože nesplnila zadávací podmínky – nebyly oceněny všechny položky soupisu zadávacích prací, dodávek
a služeb. STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o. ve stanovené lhůtě doručila opravený položkový rozpočet.
Hodnotící komise doporučuje zadavateli vybrat nabídku účastníka zadávacího řízení, který podal nabídku
s nejnižší nabídkovou cenou: STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o. Nejnižší nabídková cena:1.872.688,05 Kč bez
DPH, tj. 2.265.952, 54 Kč s DPH.
Starosta navrhuje vybrat na základě doporučení výběrové komise jako nejvýhodnější nabídku pro realizaci
stavební zakázky malého rozsahu – Stavební úpravy objektu bývalé fary v Přídolí, nabídku firmy STAVEBNA
Václav Nejedlý s.r.o. s nabídkovou cenou: 1.872.688,05 Kč bez DPH, tj. 2.265.952, 54 Kč s DPH.
Místostarosta p. Vítězslav Jílek upozornil, že nabídka firmy STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o. se mu jeví jako
podhodnocená a bude nutné důsledně prověřovat kvalitu stavebních materiálů a odvedené práce. Místostarosta
p. Jiří Haniš mu odpověděl, že pro tuto akci bude nasmlouván externí stavební dozor. Vzhledem k úspoře
obecních finančních prostředků oproti ostatním nabídkám se mu jeví tato nabídka výhodná.
Návrh usnesení 2017-30-3: Zastupitelstvo městyse Přídolí vybírá jako nejvýhodnější nabídku pro realizaci
stavební zakázky malého rozsahu – Stavební úpravy objektu bývalé fary v Přídolí, nabídku firmy STAVEBNA

Václav Nejedlý s.r.o. s nabídkovou cenou: 1.872.688,05 Kč bez DPH, tj. 2.265.952, 54 Kč s DPH. Zastupitelstvo
městyse schvaluje smlouvu s firmou STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o. a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
pro: 7
Usnesení 2017-30-3 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 1

ad 4) Starosta předložil ZM žádost manželů Kollarových, bytem Zahořánky 21, Č. Krumlov, o prodej části
pozemku p.č. 1860/3 v k.ú. Malčice – Osek. Výměra o velikosti cca. 4000 m2 dle předloženého nákresu.
Pozemek je vedený v ÚP Přídolí jako přírodě blízké porosty. Starosta upozornil, že se Městys Přídolí bude
v blízké době muset zahájit práce na novém územním plánu a je pravděpodobné, že předmětný pozemek nebo
jeho část bude v rámci tohoto plánu zahrnut do intravilánu osady Osek a stane se stavebním. Dále uvedl, že
pozemek má nyní pronajato LDO Přídolí. Proto nepovažuje za vhodné část předmětného pozemku nyní prodat.
Zastupitelka p. Jitka Bohdalová řekla, že pokud je nyní pozemek pronajat, nesouhlasí s jeho prodejem. Dále byl
vyzván přítomný p. Kollar, aby ZM případně sdělil další informace. P. Kollar zastupitelům odpověděl, že bylo
řečeno vše potřebné.
Návrh usnesení 2017-30-4: ZM schvaluje žádost manželů Kollarových, bytem Zahořánky 21, Č. Krumlov,
o prodej části pozemku p.č. 1860/3 v k.ú. Malčice – Osek.
pro: 1
proti: 3
zdržel se: 4
Usnesení 2017-30-4 nebylo schváleno.
ad 5) Starosta předložil ZM k projednání žádost o příspěvek z rozpočtu městyse Přídolí ve výši 5000,-Kč na
nákup aktivního zvedáku pro seniory. Žádost předkládá Domov pro seniory Kaplice, zastoupený p. Mgr.
Vladimírou Holczerovou, Míru 366, 382 41 Kaplice.
Starosta navrhuje neschválit tuto žádost s odůvodněním, že městys Přídolí nemá v současnosti v tomto zařízení
umístěného žádného z místních obyvatel.
Návrh usnesení 2016-29-5: ZM schvaluje žádost o příspěvek z rozpočtu městyse Přídolí ve výši 5000,-Kč na
nákup aktivního zvedáku pro seniory. Žádost předkládá Domov pro seniory Kaplice, zastoupený p. Mgr.
Vladimírou Holczerovou, Míru 366, 382 41 Kaplice.
pro: 0
proti: 8
zdržel se:0
Usnesení 2017-30-5 nebylo schváleno.
ad 5) Starosta předložil ZM k projednání žádost ZO ČSV Český Krumlov, zastoupený p. Marcelou
Vozábalovou, Kájovská 129, Kájov o příspěvek z rozpočtu městyse Přídolí ve výši 2000,-Kč na technickou
pomoc a chod organizace.
Starosta navrhuje schválit tuto žádost.
Návrh usnesení 2017-30-5: ZM po projednání schvaluje žádost o příspěvek z rozpočtu městyse Přídolí ve výši
2000,-Kč na technickou pomoc a chod organizace ZO ČSV Český Krumlov, zastoupený p. Marcelou
Vozábalovou, Kájovská 129, Kájov.
pro: 7
proti: 0
zdržel se:1
Usnesení 2017-30-5 bylo schváleno.
ad 7) Zastupitelka paní Jitky Bohdalová se zeptala starosty na plánované kácení dřevin v parčíku u autobusové
zastávky Přídolí, vzhledem k tomu, že se jedná o veřejný prostor. Zda toto kácení již schválil Úřad městyse
Přídolí. Dále se ho zeptala, jak bude využita dřevní hmota získaná tímto kácením. A zda toto kácení je nutné
provést. Starosta odpověděl, že uvažuje v parčíku u autobusové zastávky Přídolí o havarijním kácení 2 ks smrku
z důvodu jejich zaschnutí, 1 ks sakura z důvodu její degradace a hniloby, 1ks doudlaska z bezpečnostních
důvodů, protože strom je přerostlý a velmi křehký. Dřevo bude prodáno za cenu samovýroby a na případný
prodej chvojí se zeptá ředitele LDO Přídolí.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí

ad 8) Různé:
a) Místostarosta p. Jiří Haniš navrhl schválit termín konání tradiční svatovavřinecké pouťové zábavy 2017. Dle
jeho informací by mnoho občanů městyse rádo přesunulo konání tradiční svatovavřinecké pouťové zábavy
na nedělní odpoledne. Zastupitel p. Jiří Štěpánek sdělil, že se o pouťové neděli koná tradiční turnaj v kopané.
Starosta řekl, že odpolední nedělní termín pouťové zábavy byl v místě obvyklý a navrhuje na zkoušku se na
jeden rok vrátit k tomuto termínu.
Návrh usnesení 2017-30-8a: ZM schvaluje konání tradiční Svatovavřinecké pouťové zábavy 2017 v sobotu
12.8.2017 od 20 h.
pro: 1
proti: 0
zdržel se: 7
Usnesení 2017-30-8a nebylo schváleno.
Návrh usnesení 2017-30-8b: ZM schvaluje konání tradiční Svatovavřinecké pouťové zábavy 2017 v neděli
13.8.2017 od 14 h.
pro: 5
proti: 1
zdržel se: 2
Usnesení 2017-30-8b nebylo schváleno.
ad 9) Diskuze
Občanka p. Věra Cábová se zeptala starosty, zda plánuje výsadbu zeleně místo poražených kaštanů na návsi
v Přídolí. A dále jak bude naloženo s pařezy po kácení. Starosta odpověděl, že plánuje pařezy odstranit bagrem a
okolí následně upravit. Výsadbu nové zeleně zatím neplánuje, protože začaly práce na komplexní revitalizaci
celé v Přídolí. Z tohoto projektu vzejde úprava zeleně. Dále se p. Věra Cábová zeptala, zda bude poražena
proschlá lípa před domem č.p. 10 manželů Dobešových na návsi Přídolí, která byla poškozena chemickou látkou
v roce 2015. Starosta odpověděl, že bylo podáno trestní oznámení v této věci, věc byla předána policií ČR na
odbor životního prostředí MÚ Č. Krumlov. Zatím není vydáno stanovisko. Starosta bude znova kontaktovat
všechny orgány dotčené v této věci. Dále uvedl, že na tento strom je zpracovaný posudek od dendrologa, který
navrhuje strom z bezpečnostních důvodů pokácet, protože ho nejde zachránit zdravotním řezem.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:55 hod.
Ověřil: pan Oldřich Matějíček
pan Jiří Štěpánek

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

Josef Sýkora
Starosta

