Zápis č. 31
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 31, dne 06.04.2017
Zahájení: 19:00
Přítomni: 7, dle presenční listiny,
Omluveni: p. Jan Vávra, p. Jiří Rolník, p. Zdeněk Macek, p. Jiří Jurík
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Josef Sýkora, starosta
Ověřovatelé zápisu: p. Jiří Haniš, p. Jaroslav Písko
Program:
Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Rozpočtové opatření č. 4
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Záluží u Přídolí 1248 – NN“
Zápis č. 8,9 z jednání finančního výboru ZM
Různé
a) Rezignace 2. místostarosty městyse Přídolí p. Ing Jiřího Haniše
b) Žádost SDH Přídolí o bezplatné poskytnutí stromu pro „Stavění máje“ a bezplatné poskytnutí
palivového dřeva
c) Žádost o příspěvek na opravu sakristie kostela sv. Vavřince v Přídolí – stavební akce statické
zajištění sakristie, dokončení prací
d) Žádost zajištění spolupráce při konání mezinárodního mírového běhu Peace Run, příspěvek na
občerstvení, žádost o vysazení Stromu míru
e) Informace o zahájení oprav místních komunikací Sedlice – Hamr, Hamr – směr Věžovatá Pláně,
Hamr – Osek
7. Diskuze
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 30 ze dne 08.03.2017 nebylo dotazů.
1) Předsedající přednesl navržený program, který navrhl rozšířit o body a) až e).
Návrh usnesení 2017-31-1: Program jednání byl schválen přítomnými členy ZM rozšířený o body a) až e).
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-31-1 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu p. Jiřího Haniše a
p. Jaroslava Píska.
ad 3) Starosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 4. Zastupitel p. Jiří Štěpánek se zeptal, kolik sloupů
veřejného osvětlení bylo realizováno v Záluží. Starosta odpověděl, že pět sloupů veřejného osvětlení, původně
byl instalován pouze jeden. Zastupitel p. Oldřich Matějíček se zeptal kolik stála oprava hasičské stříkačky PS8.
Starosta odpověděl, že cca. 51.000 s DPH, a to z toho důvodu, že části zařízení chyběly a po jejich doplnění
muselo zařízení muselo projít generální opravou, aby ho bylo možné plnohodnotně využívat.
Starosta navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 4, jak bylo předloženo.
Návrh usnesení 2017-31-3: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č. 4.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-31-3 bylo schváleno.

ad 4) Starosta předložil zastupitelstvu návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Záluží u Přídolí
1248 – NN“ ( kabel NN, pilíř s kabelovou skříní ) s firmou E.ON Distribuce, a.s. , F.A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupený p. Rudolfem Boškem. Smlouva navazuje na
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, která byla schválena 16.11.2015. Zřízení věcného
břemene je úplatné za částku 1700,- bez DPH. Starosta navrhuje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene
„Záluží u Přídolí 1248 – NN“ ( kabel NN, pilíř s kabelovou skříní ) s firmou E.ON Distribuce, a.s. , F.A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupený p. Rudolfem
Boškem. A to za úplatu 1700,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení 2017-31-4: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene „Záluží u Přídolí 1248 – NN“ ( kabel NN, pilíř s kabelovou skříní ) s firmou E.ON Distribuce, a.s. ,
F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupený p. Rudolfem
Boškem. A to za úplatu 1700,- Kč bez DPH. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-31-4 bylo schváleno.
ad 5) Předsedkyně finančního výboru p. Jitka Bohdalová předložila zastupitelstvu zápis č. 8,9 z jednání
finančního výboru ZM . K zápisům nebylo dotazů.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí
ad 6) Různé :
a) Starosta oznámil zastupitelstvu, že 20.3.2017 rezignoval p. Ing. Jiří Haniš na funkci 2. místostarosty
městyse Přídolí. P. Jiří Haniš k tomu dodal, že tak učinil z osobních důvodů.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
b) Starosta předložil žádost SDH Přídolí, zastoupený p. Zdeňkem Mackem st., o bezplatné poskytnutí
stromu pro „Stavění máje“ a bezplatné poskytnutí palivového dřeva pro tutéž akci. Starosta navrhuje
jako každý rok žádaný strom a palivové dřevo poskytnout.
Návrh usnesení 2017-31-6b: ZM pověřuje starostu, aby ve spolupráci s LDO Přídolí zajistil strom pro
„Stavění máje“ a palivové dřevo.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-31-6b bylo schváleno.
c) Starosta předkládá žádost o příspěvek z rozpočtu městyse Přídolí na opravu sakristie kostela sv.
Vavřince v Přídolí – stavební akce statické zajištění sakristie, dokončení prací. Žádost předložila
Římskokatolická farnost Přídolí, zastoupená p. prelátem Mgr. Václavem Píchou, JC. D. Výše příspěvku
je žádána ve výši 20.000,- Kč. Starosta sdělil, že na příspěvek nejsou připraveny finanční prostředky, je
potřeba nejdříve schválit rozpočtové opatření.
Návrh usnesení 2017-31-6c: ZM pověřuje starostu, aby na nejbližším jednání zastupitelstva předložil
k projednání rozpočtové opatření ve výši 20.000,- Kč pro vyčlenění finančních prostředků na příspěvek
na opravu sakristie kostela sv. Vavřince v Přídolí – stavební akce statické zajištění sakristie.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-31-6c bylo schváleno.

d) Starosta předložil žádost zajištění spolupráce při konání mezinárodního mírového běhu Peace Run,
organizátor zastoupený p. Michaelou Zdeňkovou, příspěvek na občerstvení, žádost o vysazení Stromu
míru. Starosta přečetl zastupitelům program akce, který zaslali organizátoři běhu, mapu a jiné podklady

předložil zastupitelstvu k nahlédnutí. Dále uvedl, že na případné občerstvení a vysazení Stromu míru
nejsou v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky a pokud bude žádost na zajištění spolupráce schválena,
bude nutné přesunout finanční prostředky z rozpočtových rezerv. Starosta navrhuje konání akce v daném
termínu schválit. V dalších bodech žádosti nevyhovět.
Návrh usnesení 2017-31-6d: Zastupitelstvo po projednání schvaluje konání akce v daném termínu 11.
června 2017. Zastupitelstvo po projednání schvaluje se k této akci nepřipojit, jak organizačně, tak
finančně.
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2017-31-6d bylo schváleno.
e) Starosta zastupitelům oznámil, že byly zahájeny práce na opravě místních komunikací Sedlice – Hamr,
Hamr – směr Věžovatá Pláně, Hamr – Osek. Stavební akci financuje SPÚ Český Krumlov z dotačních
titulů rozpočtem cca. 13 mil. Kč.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

ad 7) Diskuze
Zastupitel p. Jiří Štěpánek se zeptal starosty, zda je opět plánována oprava místní komunikace do Všeměr.
Starosta odpověděl, že tudy se pojede letošní červnová Rallye Český Krumlov. S případnými opravami vyčká až
po skončení této akce.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:34 hod.
Ověřil: pan Ing. Jiří Haniš

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

pan Jaroslav Písko

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

Josef Sýkora
Starosta

