Zápis č. 29.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 29, dne 02.02.2017
Zahájení: 19:00
Přítomni: 8, dle presenční listiny,
Omluveni: p. Jan Vávra, p. Jiří Rolník, p. Jiří Jurík
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Josef Sýkora, starosta
Ověřovatelé zápisu: p. Jitka Bohdalová, p. Zdeněk Macek
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Žádost o povolení konání Rallye Český Krumlov 2017
Návrh na výběr provozovatele tradiční přídolské pouti 2017
Žádost SDH Přídolí o příspěvek na dětský sport v roce 2017
Žádost TJ Sokol Přídolí o příspěvek na provoz 2017
Žádost Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o provozní příspěvek na rok 2017
Návrh na podání žádosti o příspěvek z grantového programu Jihočeského kraje 2017 - Neinvestiční
dotace pro sbor dobrovolných hasičů jednotek JčK
Podání žádosti o příspěvek z grantového programu Jihočeského kraje 2017- Podpora odstraňování
bariér v objektech občanského vybavení
Žádost o informaci o prodejní ceně části pozemku p.č. 2215 v k.ú. Spolí
Žádost o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Různé
a) Návrh na schválení zadávacích podmínek vč. návrhu smlouvy o dílo pro stavební veřejnou
zakázku malého rozsahu - Stavební úpravy objektu bývalé fary v Přídolí
b) Návrh na jmenování členů komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební úpravy objektu bývalé fary v Přídolí
c) Návrh na jmenování členů výběrové komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu - Stavební
úpravy objektu bývalé fary v Přídolí
d) Zřízení pracovních míst VPP pro rok 2017
e) Autobusová linka Přídolí – Český Krumlov, aut. nádraží
Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 28 ze dne 19.12.2016 nebylo dotazů.
1) Předsedající přednesl navržený program, který navrhl rozšířit o body a) až e)
Návrh usnesení 2017-29-1: Program jednání byl schválen přítomnými členy ZM rozšířený o body a) až e)
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-29-1 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu paní Jitku Bohdalovou a
p. Zdeňka Macka.
ad 3) Starosta znovu přednesl ZM žádost ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov o povolení konání
Rallye Český Krumlov v roce 2017. Přítomnému zástupci Automotoklub Rallye Český Krumlov p. Mikešovi,
sdělil, že proběhlo pracovní jednání ZM, na kterém se zastupitelé dohodli, že preferují z přednesené žádosti
variantu B) Spolí, Zátes, Lověšice skládka nebo C) Lověšice skládka. P. Mikeš ZM řekl, že v tom případě
preferuje variantu B) a to s tím, že před Spolím by byl cíl rychlostní zkoušky. Odjezd závodníků bude s největší
pravděpodobností směr Krumlov. Dále uvedl, že všechna auta budou vybavena GPS systémem sledování

rychlosti, závodníci jsou povinni, pod hrozbou pokuty, dodržovat nastavené rychlostní limity při přejezdech.
Sám dále navrhl, aby pro průjezd přes Spolí byla povolena rychlost 30km/h. Zastupitel p. Jiří Štěpánek navrhl,
aby při případném odjezdu směr Přídolí, byla tato trasa označena jako jednosměrná z důvodu bezpečnosti na
úzké vozovce.
Návrh usnesení 2017-29-3: ZM povoluje konání sportovní akce Rallye Český Krumlov 2017 pořádanou
ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov, zastoupený p.Mikešem, v termínu 19-20.05.2017.
A to v katastru Přídolí na trase Lověšice skládka, Zátes, Spolí. Zastupitelstvo pověřuje starostu sepsáním
protokolu o předání a převzetí komunikací ve správě Městyse Přídolí odpovědným zástupcem společnosti
ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov, dále fyzickou kontrolou, fotodokumentací míst s největší zátěží
při průjezdu závodních vozů, a to před zahájením a po skončení rallye. Na odjezdových trasách bude zajištěna
maximální rychlost 30 km/h s tím, že ZM preferuje ze Spolí odjezdovou trasu směr Český Krumlov.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2017-29-3 bylo schváleno.
ad 4) Starosta znovu předložil návrh na výběr provozovatele tradiční přídolské pouti 2017. Úřad městyse obdržel
pouze jednu žádost a to žádost p. Jaroslav Holého ( Kolný 6, Lišov 373 72 ).
Návrh usnesení 2017-29-4: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu přípravou a podpisem smlouvy na
organizátora tradiční přídolské pouti 2017 s p. Jaroslavem Holým, bytem Kolný 6, Lišov 37372.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2016-27-4 bylo schváleno.
ad 5) Starosta předkládá ZM k projednání žádost SDH Přídolí, zastoupený p. Zdeňkem Mackem st., o příspěvek
na dětský sport v roce 2017 ve výši 70.000 Kč. Starosta navrhuje schválit žádost SDH Přídolí o příspěvek na
dětský sport v roce 2017 ve výši 70.000 Kč dle přiloženého rozpočtu a pověřit starostu podpisem veřejnoprávní
smlouvy, kde budou položky rozpočtu uvedeny jako závazné ukazatele plnění smlouvy. Předsedkyně finančního
výboru p. Jitka Bohdalová uvedla, že finančním výbor provedl kontrolu vyúčtování příspěvku Městyse Přídolí za
rok 2016 na dětský sport SDH Přídolí. Finanční výbor shledal ve vyúčtování nedostatky, které by měly být
odstraněny, nejlépe před schválením příspěvku na rok 2017. P. Jiří Haniš jako přítomný zástupce SDH Přídolí,
řekl, že případné závady opraví v co nejkratším termínu.
Návrh usnesení 2017-29-5: ZM po projednání schvaluje žádost SDH Přídolí, zastoupený p. Zdeňkem Mackem
st., o příspěvek na dětský sport v roce 2017 ve výši 70.000 Kč. Pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní
smlouvy, jakmile bude finančním výborem odsouhlasena náprava shledaných závad ve vyúčtování příspěvku za
rok 2016. Položky předloženého rozpočtu budou v čerpání uvedeny jako závazné ukazatele plnění smlouvy.
pro: 8
proti: 0
zdržel se:0
Usnesení 2017-29-5 bylo schváleno.
ad 6) Starosta předkládá ZM k projednání žádost TJ Sokol Přídolí, zastoupený p. Jaroslavem Pískem, o
příspěvek na provoz v roce 2017 ve výši 85.000,- Kč. Starosta navrhuje schválit žádost SDH Přídolí o příspěvek
na provoz v roce 2017 ve výši 85.000 Kč dle přiloženého rozpočtu a pověřit starostu podpisem veřejnoprávní
smlouvy, kde budou položky předloženého rozpočtu uvedeny jako závazné ukazatele plnění smlouvy.
Předsedkyně finančního výboru p. Jitka Bohdalová uvedla, že finančním výbor provedl kontrolu vyúčtování
příspěvku Městyse Přídolí za rok 2016 na provoz TJ Sokol Přídolí. Finanční výbor shledal ve vyúčtování
nedostatky, které by měly být odstraněny, nejlépe před schválením příspěvku na rok 2017. P. Jaroslav Písko jako
přítomný zástupce TJ Sokol Přídolí, řekl, že případné závady opraví v co nejkratším termínu. Místostarosta p.
Vítězslav Jílek řekl, že nepovažuje za vhodné, aby Městys Přídolí financoval např. praní dresů nebo správce
areálu, tyto práce mohou provádět členové TJ Sokol Přídolí zdarma. P. Jaroslav Písko řekl, že do rozpočtu zařadí
jiné věcné položky.

Návrh usnesení 2017-29-6: ZM po projednání schvaluje žádost TJ Sokol Přídolí, zastoupený p. Jaroslavem
Pískem, o příspěvek na provoz v roce 2017 ve výši 85.000 Kč. Pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní
smlouvy, jakmile bude finančním výborem odsouhlasena náprava shledaných závad ve vyúčtování příspěvku za
rok 2016. Položky předloženého rozpočtu budou v čerpání uvedeny jako závazné ukazatele plnění smlouvy.
pro: 6
Usnesení 2017-29-6 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se:2

ad 7) Starosta znovu předložil ZM žádost Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory, sídlem SNP
559, 383 01 Prachatice zastoupený Jana Ihnatoliová DiS, o provozní příspěvek na rok 2017 ve výši 1000,- Kč.
Toto centrum půjčuje zdravotní a kompenzační pomůcky pro uvedenou cílovou skupinu. V minulém roce ZM
odmítlo stejnou žádost. V letošním roce žadatel na rozdíl od let minulých doložil jak vlastnickou strukturu, tak i
to, že v roce 2016 obsloužil svou činností služby pro 800 klientů. Starosta navrhuje schválit žádost Jihočeského
centra pro zdravotně postižené a seniory o provozní příspěvek na rok 2017 ve výši 1000,- Kč a pověřit starostu
podpisem veřejnoprávní smlouvy.
.
Návrh usnesení 2017-29-7: Zastupitelstvo městyse schvaluje žádost Jihočeského centra pro zdravotně
postižené a seniory, sídlem SNP 559, 383 01 Prachatice zastoupený Jana Ihnatoliová DiS, o provozní příspěvek
na rok 2017 ve výši 1000,- Kč a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-29-7 bylo schváleno.
ad 8) Starosta předložil ZM návrh na podání žádosti o příspěvek z grantového programu Jihočeského kraje 2017
- Neinvestiční dotace pro sbor dobrovolných hasičů jednotek JčK. Šlo by o opravu střechy hasičské zbrojnice,
která je v havarijním stavu. Starosta navrhuje schválit podání žádosti o příspěvek z grantového programu
Jihočeského kraje 2017 - Neinvestiční dotace pro sbor dobrovolných hasičů jednotek JčK.
Návrh usnesení 2017-29-8: ZM pověřuje starostu podáním žádosti o příspěvek z grantového programu
Jihočeského kraje 2017 - Neinvestiční dotace pro sbor dobrovolných hasičů jednotek JčK.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-29-8 bylo schváleno.
ad 9) Starosta předložil ZM návrh na podání žádosti o příspěvek z grantového programu Jihočeského kraje
2017- Podpora odstraňování bariér v objektech občanského vybavení. Jde o realizaci bezbariérového přístupu
hlavním vchodem do budovy „bývalé fary“.
Starosta navrhuje schválit podání žádosti o příspěvek z grantového programu Jihočeského kraje 2017- Podpora
odstraňování bariér v objektech občanského vybavení.
Návrh usnesení 2017-29-9: ZM pověřuje starostu podáním žádosti o příspěvek z grantového programu
Jihočeského kraje 2017- Podpora odstraňování bariér v objektech občanského vybavení.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-29-9 bylo schváleno.
ad 10) Starosta předložil žádost manželů Lustových, bytem Věncova 346 Plešivec, Český Krumlov 38101, o
informaci o prodejní ceně části pozemku p.č. 2215 v k.ú. Spolí. V současnosti má tento pozemek pronajaté LDO
Přídolí. Pozemek je ÚP Přídolí č. 3 veden jako travní porost a je nestavební. Starosta navrhuje odpovědět, že
prodej části pozemku p.č. 2215 v k.ú. Spolí za cenu v místě obvyklou 50 Kč za m2. Zastupitelka Jitka Bohdalová
řekla, že cena 50,-- Kč/m2 není adekvátní vzhledem k tomu za jaké ceny se v minulosti prodávaly pozemky
k nemovitostem ve Spolí a k velikosti požadovaného pozemku, a tak by cena měla vycházet z cen, za které se
srovnatelné pozemky v místě již prodaly. V minulých letech byly pozemky prodávány v rozmezí 80 až 150 Kč
za m2. Zastupitel p Jiří Štěpánek navrhl, aby mu pozemek byl zatím pouze pronajat, pokud bude souhlasit LDO
Přídolí.

Návrh usnesení 2017-29-10: ZM v současnosti nemá zájem prodat pozemek p.č. 2215 v k.ú. Spolí, proto
nerozhodne o prodejní ceně.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-29-10 bylo schváleno.
ad 11) Starosta předložil žádost spolku Lungta, Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1 , zastoupený Ing. Editou
Kleckerovou, o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
dne 10.3.2016. Starosta navrhuje se k této akci, stejně jako v minulém roce, nepřipojit.
Návrh usnesení 2017-29-11: ZM zamítá žádost spolku Lungta, Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1 , zastoupený Ing.
Editou Kleckerovou, o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10.3.2016.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-29-11 bylo schváleno.
ad 12 ) Různé
ad a) Starosta předložil ZM návrh na schválení zadávacích podmínek vč. návrhu smlouvy o dílo pro stavební
veřejnou zakázku malého rozsahu - Stavební úpravy objektu bývalé fary v Přídolí.
Návrh usnesení 2017-29-12a: ZM schvaluje zadávací podmínky vč. návrhu smlouvy o dílo pro stavební
veřejnou zakázku malého rozsahu - Stavební úpravy objektu bývalé fary v Přídolí.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-29-12a bylo schváleno.
ad b) Starosta předložil ZM návrh na jmenování členů komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku malého
rozsahu - Stavební úpravy objektu bývalé fary v Přídolí.
Návrh usnesení 2017-29-12b: ZM jmenuje členy komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku malého
rozsahu - Stavební úpravy objektu bývalé fary v Přídolí: p. Jiří Štěpánek, p. Jitka Bohdalová, p. Jiří Haniš.
Náhradníci: p. Zdeněk Macek, p. Josef Sýkora
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-29-12b bylo schváleno.
ad c) Starosta předložil ZM návrh na jmenování členů výběrové komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu
- Stavební úpravy objektu bývalé fary v Přídolí.
Návrh usnesení 2017-29-12c: ZM jmenuje členy výběrové komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební úpravy objektu bývalé fary v Přídolí: p. Jiří Štěpánek, p. Jitka Bohdalová, p. Jiří Haniš. Náhradníci: p.
Zdeněk Macek, p. Josef Sýkora
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-29-12c bylo schváleno.
ad d) Starosta předložil ZM návrh zřízení pracovních míst VPP pro rok 2017. Starosta navrhuje požádat na
Úřadu práce Český Krumlov až o 4 pracovní místa.
Návrh usnesení 2017-29-12d: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu požádat na Úřadu práce Český
Krumlov až o 4 pracovní místa na rok 2017.
pro: 8
proti: 0
Usnesení 2017-29-12d bylo schváleno.

zdržel se: 0

ad e) Místostarosta p. Vítězslav Jílek ZM sdělil, že Úřad městyse kontaktoval zástupce ČSAD České
Budějovice, a.s. s žádostí o sdělení důvodu, proč autobusová linka Přídolí – Český Krumlov končí od září 2016
už na autobusovém nádraží a nikoli až na Špičáku jako minulých letech. Zástupce ČSAD sdělil, že od září 2016
již od KÚ Jihočeského kraje neobdrželi licenci na provozování aut. linky dále než Přídolí – Český Krumlov, aut.
nádraží. Licenci na provozování linky Č. Krumlov aut. nádraží – Špičák obdrželo Město Český Krumlov a
obsluhuje ji vlastními spoji tzv. „Kolečko“.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:16 hod.
Ověřil: paní Jitka Bohdalová
Pan Zdeněk Macek

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

Josef Sýkora
Starosta

