Zápis č. 32
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 32, dne 04.05.2017
Zahájení: 19:00
Přítomni: 7, dle presenční listiny, 19:10 příchod p. Jan Vávra ( bod 4 )
Omluveni: p. Jiří Rolník, p. Jaroslav Písko, p. Jiří Jurík, p. Zdeněk Macek
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Josef Sýkora, starosta
Ověřovatelé zápisu: paní Jitka Bohdalová, p. Oldřich Matějíček
Program:
Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh na přijetí smlouvy o příspěvku z DP Jihočeského kraje Kulturní dědictví: „Kostelní ohradní zeď“
Žádost SDH Přídolí o bezplatné zapůjčení pivních setů pro Hasičskou soutěž O pohár starosty městyse
2017
5. Různé
a) Žádost o bezplatný pronájem obecního pozemku „ Farské zahrady „ z důvodu konání Dětského dne
3.6.2017
b) Žádost Linky bezpečí z.s. (zapsaný spolek) o příspěvek na činnost
6. Diskuze
1.
2.
3.
4.

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 31 ze dne 06.04.2017 nebylo dotazů.
1) Předsedající přednesl navržený program, který navrhl rozšířit o body a) až b).
Návrh usnesení 2017-32-1: Program jednání byl schválen přítomnými členy ZM rozšířený o bod a) a b).
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-32-1 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu paní Jitku Bohdalovou a
p. Oldřicha Matějíčka.
ad 3) Starosta předložil návrh na přijetí smlouvy o příspěvku z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní
dědictví: „Kostelní ohradní zeď“. Jedná se o obnovu kovaného oplocení a obnovu vstupní branky.
Předpokládaný náklad celé akce je 360.000 Kč bez DPH.
Starosta navrhuje schválit smlouvu o příspěvku z DP Jihočeského kraje Kulturní dědictví: „Kostelní ohradní
zeď“ ve výši 180.000,- Kč.
Návrh usnesení 2017-32-3: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje přijetí příspěvku
z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví: „Kostelní ohradní zeď“ a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
pro:6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-32-3 bylo schváleno.
ad 4) Starosta předložil žádost SDH Přídolí o bezplatné zapůjčení pivních setů pro Hasičskou soutěž O pohár
starosty městyse 2017 konanou 06.05.2017. Starosta navrhuje schválit bezplatné zapůjčení pivních setů pro
Hasičskou soutěž O pohár starosty městyse 2017 konanou 06.05.2017.

Návrh usnesení 2017-32-4: Zastupitelstvo schvaluje žádost SDH Přídolí o bezplatné zapůjčení pivních setů pro
Hasičskou soutěž O pohár starosty městyse 2017 konanou 06.05.2017. Na vydání pivních setů je potřeba se
domluvit se správcem tělocvičny p. Falářem a to nejdéle v pátek 5.5.2017.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-32-4 bylo schváleno.
ad 5) Různé :
a) Starosta předložil zastupitelstvu žádost TJ Sokol Přídolí, oddíl Akce dětem o bezplatný pronájem
obecního pozemku „Farská zahrada“ pro konání Dětského dne 06.05.2017. Starosta navrhuje schválit
bezplatný pronájem obecního pozemku „Farská zahrada“ pro konání Dětského dne 06.05.2017 a
zároveň povolit konání této akce.
Návrh usnesení 2017-32-5a: Zastupitelstvo schvaluje bezplatný pronájem obecního pozemku „Farská
zahrada“ pro konání Dětského dne 06.05.2017 a zároveň povoluje konání této akce.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-32-5a bylo schváleno.

b) Starosta předložil zastupitelstvu žádost Linky bezpečí z.s. (zapsaný spolek), zastoupený paní Soňou
Petrášovou, o příspěvek na činnost ve výši 5000,- Kč. Starosta uvedl, že tento spolek zatím o příspěvek
na provoz nikdy nežádal. Většina zastupitelů se v diskuzi shodla, že maximální akceptovatelná částka je
1000,- Kč. Služba, kterou provozuje Linka bezpečí z.s. je záslužná, ovšem pro zastupitele není
akceptovatelné, že by se na provozu této služby měly podílet obce. Tuto službu by měl provozovat stát.
Starosta dále uvedl, že je nutné, pokud bude mít Linky bezpečí z.s. zájem o příspěvek ve výši 1000,- Kč,
aby bylo požádáno dle pravidel Úřadu městyse Přídolí.
Zastupitelstvo bere žádost na vědomí.

ad 6) Diskuze
Zastupitel p. Jiří Štěpánek se zeptal starosty, zda by nebylo možné oslovit Sús JčK, aby po ukončení objížďky
Český Krumlov – Kaplice opravila komunikaci Český Krumlov – Přídolí. Vlivem této objížďky se na silnici
objevily poškozené krajnice. Starosta odpověděl, že vejde v jednání se zástupcem Sús JčK. Místostarosta p.
Vítězslav Jílek ZM sdělil, že proběhlo otevírání obálek konkurzní komisí na pracovní místo ředitele (ky) ZŠ a
MŠ Přídolí. Přihlásili se dva zájemci.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:43 hod.
Ověřil: paní Jitka Bohdalová
pan Oldřich Matějíček

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

Josef Sýkora
Starosta

