Zápis č. 33
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 32, dne 18.05.2017
Zahájení: 19:00
Přítomni: 8, dle presenční listiny
Omluveni: p. Jiří Rolník, p. Jiří Štěpánek, p. Jiří Jurík
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Josef Sýkora, starosta
Ověřovatelé zápisu: p. Jan Vávra, p. Jaroslav Písko
Program:
Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Přídolí
Schválení „SMĚRNICE O ROZPOČTU“
Rozpočtové změny č.: 14, 16, 17/2016
Různé
a) Návrh na volbu 2. Místostarosty
b) Návrh na přijetí příspěvku z DP Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v
roce 2017: „Revitalizace klidové zóny Farská zahrada“ ve výši 215.000 Kč
c) Návrh na přijetí příspěvku z DP Jihočeského kraje Podpora odstraňování bariér v objektech
občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích: „Projekt parkování
s rampou pro imobilní, p.č. 4 a 2155/2 v k.ú. Přídolí“ ve výši 139.320 Kč
d) Návrh na změnu Vnitřní směrnice č. 1-2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Městyse Přídolí
e) Příspěvek na opravu sakristie kostela sv. Vavřince v Přídolí – stavební akce statické zajištění
sakristie, dokončení prací
f) Návrh na pověření starosty podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na bezúplatný převod pozemku
p.č. 2853/1 k.ú. Malčice – Osek; náves Osek
g) Informace pro zastupitele – přijetí zaměstnance na dobu nemoci stávajícího zaměstnance p.
Bohdala
7. Diskuze
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 32 ze dne 04.05.2017 nebylo dotazů.
1) Předsedající přednesl navržený program, který navrhl rozšířit o body a) až g).
Návrh usnesení 2017-33-1: Program jednání byl schválen přítomnými členy ZM rozšířený o bod a) až g).
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-33-1 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu p. Jana Vávru a p. Jaroslava
Píska.
ad 3) Starosta předložil ke schválení návrh smlouvy „O výpůjčce“ s příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Přídolí a
Městysem Přídolí jako zřizovatelem této příspěvkové organizace. Jedná se o aktualizaci smlouvy o zapůjčení
movitého a nemovitého majetku do správy ZŠ a MŠ Přídolí, zastoupenou ředitelkou p. Hermínou Malátovou.
Zastupitelka p. Jitka Bohdalová navrhuje do bodu II. Zapracovat add. 5) Vypůjčitel je povinen Půjčiteli umožnit
bezplatný vstup do tělocvičny od 14.00 h. do 04.00 h. Půjčitel záměr využít tělocvičnu oznámí Vypůjčiteli

s dostatečným předstihem. Vypůjčitel je povinen umožnit neomezený bezúplatný přístup Půjčiteli do přístavby
tělocvičny.
Návrh usnesení 2017-33-3: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje návrh smlouvy „O
výpůjčce“ s příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Přídolí a Městysem, zastoupenou ředitelkou p. Hermínou
Malátovou a to včetně změny: bod II. Add. 5. Vypůjčitel je povinen Půjčiteli umožnit bezplatný vstup do
tělocvičny od 14.00 h. do 04.00 h. Půjčitel záměr využít tělocvičnu oznámí Vypůjčiteli s dostatečným
předstihem. Vypůjčitel je povinen umožnit neomezený bezúplatný přístup Půjčiteli do přístavby tělocvičny.
pro:6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-33-3 bylo schváleno.
ad 4) Starosta předložil ke schválení návrh „SMĚRNICE O ROZPOČTU“. Jedná se o aktualizaci směrnice dle
požadavků auditora. Starosta navrhuje schválit „SMĚRNICI O ROZPOČTU“. Zastupitelka p. Jitka Bohdalová
navrhuje změnit formulaci textu v bodu Přípravné práce a sestavení rozpočtu na text : Po uplynutí 15 dnů
finanční výbor opětovně společně se starostou zpracuje návrh rozpočtu pro jednání zastupitelstva.
Návrh usnesení 2017-33-4: Zastupitelstvo schvaluje „SMĚRNICI O ROZPOČTU“ vč. změny textu v bodu
Přípravné práce a sestavení rozpočtu na text : Po uplynutí 15 dnů finanční výbor opětovně společně se
starostou zpracuje návrh rozpočtu pro jednání zastupitelstva.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-33-4 bylo schváleno.
ad 5) Starosta předložil na vědomí Rozpočtové změny č.: 14, 16, 17/2016. K předloženým informací nebylo
dotazů
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové změny č.: 14, 16, 17/2016.
ad 6) Různé :
a) Starosta předložil návrh na volbu 2. Místostarosty městyse Přídolí. Starosta navrhuje p. Zdeňka Macka a
to z důvodu, že Úřad městyse potřebuje náhradu za odstoupeného místostarostu p. Jiřího Haniše. Jeho
náplní práce by bylo dozorování probíhajících staveb a výpomoc při zajištění chodu technického chodu
Úřadu, organizace práce zaměstnanců. Zastupitel p. Jaroslav Písko řekl, že nepovažuje tento návrh za
šťastný, protože p. Zdeněk Macek nemá odpovídající technické vzdělání pro dozorování průběhu staveb.
V celku se jedná o odpovědnost úřadu jako celku, který za vše nese odpovědnost.
Návrh usnesení 2017-33-6a: Zastupitelstvo jmenuje do funkce 2. místostarosty městyse Přídolí
p. Zdeňka Macka ml. Jmenován je od 23.5.2017 .
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení 2017-33-6a bylo schváleno.
b) Starosta předložil zastupitelstvu návrh na přijetí příspěvku z DP Jihočeského kraje Program obnovy
venkova Jihočeského kraje v roce 2017: „Revitalizace klidové zóny Farská zahrada“ ve výši 215.000
Kč.
Návrh usnesení 2017-33-6b: Zastupitelstvo přijímá příspěvek z DP Jihočeského kraje Program obnovy
venkova Jihočeského kraje v roce 2017: „Revitalizace klidové zóny Farská zahrada“ ve výši
215.000 Kč.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-33-6b bylo schváleno.

c) Starosta předložil návrh na přijetí příspěvku z DP Jihočeského kraje Podpora odstraňování bariér v
objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích: „Projekt
parkování s rampou pro imobilní, p.č. 4 a 2155/2 v k.ú. Přídolí“ ve výši 139.320 Kč. Starosta navrhuje
přijetí příspěvku z DP Jihočeského kraje Podpora odstraňování bariér v objektech občanského vybavení,
v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích: „Projekt parkování s rampou pro imobilní, p.č.
4 a 2155/2 v k.ú. Přídolí“ ve výši 139.320 Kč. Místostarosta p. Jiří Haniš ZM sdělil, že považuje
dokončení stavby v letošním roce reálné pouze s maximálním nasazením.
Návrh usnesení 2017-33-6d: Zastupitelstvo přijímá příspěvek z DP Jihočeského kraje Podpora
odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných
prostranstvích: „Projekt parkování s rampou pro imobilní, p.č. 4 a 2155/2 v k.ú. Přídolí“ ve výši
139.320 Kč.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2017-33-6d bylo schváleno.
d) Starosta předložil zastupitelstvu návrh na změnu Vnitřní směrnice č. 1-2014 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu Městyse Přídolí. Jde o změnu čísla zákona, dle kterého se směrnice řídí z
č. 137/2006 Sb. na č.134/2016 Sb.
Návrh usnesení 2017-33-6d: Zastupitelstvo schvaluje změnu Vnitřní směrnice č. 1-2014 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu Městyse Přídolí. Mění se číslo zákona, dle kterého se směrnice řídí z
č. 137/2006 Sb. na č.134/2016 Sb.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-33-6d bylo schváleno.
e) Starosta předložil návrh na schválení příspěvku na opravu sakristie kostela sv. Vavřince v Přídolí –
stavební akce statické zajištění sakristie, dokončení prací, Římskokatolická farnost Přídolí, ve výši
20.000,- Kč. Starosta sdělil, že žádost byla již v ZM předjednána, v rozpočtu jsou vyčleněny finanční
prostředky ve výši 20.000,- Kč.
Návrh usnesení 2017-33-6e: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na opravu sakristie kostela sv.
Vavřince v Přídolí – stavební akce statické zajištění sakristie, dokončení prací, Římskokatolická farnost
Přídolí, ve výši 20.000,- Kč.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-33-6e bylo schváleno.
f) Starosta předložil návrh na pověření starosty podpisem smlouvy o smlouvě budoucí mezi Městysem
Přídolí a Státním pozemkovým úřadem Česká republika na bezúplatný převod pozemku p.č. 2853/1 k.ú.
Malčice – Osek; náves Osek. Starosta sdělil, že vzhledem k blížícímu se ukončení opravy místních
komunikací Sedlice, Osek, Hamr vstoupil do jednání se zástupcem Státního pozemkového úřadu Česká
republika p. Holečkem o urychlené vyřízení žádosti o převod. Vzhledem k okolnostem zástupce Státního
pozemkového úřadu Česká republika navrhl podepsat smlouvu o smlouvě budoucí, aby bylo zajištěno,
že pozemek p.č. 2853/1 k.ú. Malčice – Osek bude v budoucnu převeden do majetku Městyse Přídolí a
zároveň Městys Přídolí díky tomu bude moci opravit místní komunikaci na návsi Oseka.
Návrh usnesení 2017-33-6g: Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
mezi Městysem Přídolí a Státním pozemkovým úřadem Česká republika na bezúplatný převod pozemku
p.č. 2853/1 k.ú. Malčice – Osek
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení 2017-33-6g bylo schváleno.

g) Starosta informoval zastupitele, že Úřad městyse Přídolí hledá jednoho zaměstnance, který bude
zaměstnán po dobu pracovní neschopnosti stávajícího zaměstnance p. Emila Bohdala.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
ad 6) Diskuze
Starosta zodpověděl několik dotazů zastupitelů.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:00 hod.
Ověřil: pan Jan Vávra
pan Jaroslav Písko

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

Josef Sýkora
Starosta

