Zápis č. 36
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 36, dne 16.08.2017
Zahájení: 19:00
Přítomni: 8, dle presenční listiny,
Omluveni: p. Jan Vávra, p. Josef Sýkora, p. Jiří Jurík
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Ing. Vítězslav Jílek, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: p. Jiří Rolník, p. Jiří Haniš

Program:
1. Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Žádost o prodej nebo dlouhodobý pronájem části pozemku
p.č. 2246 v k.ú. Spolí
4. Žádost o prodej části pozemku p.č. 2300/9 v k.ú. Malčice- Osek
5. Žádost o pronájem tělocvičny s parketem a stoly
6. Žádost o schválení konání závodu automobilových veteránů
7. Žádost spolku PBS Přídolí o příspěvek na pořádání akce Pouťová „PŘÍDOLSKÁ PADESÁTKA“
XIV. Ročník
8. Žádost spolku PBS Přídolí o darování palivového dřeva na akci Pouťová „PŘÍDOLSKÁ
PADESÁTKA“ XIV. Ročník
9. Žádost spolku PBS Přídolí o bezplatné zapůjčení stolů a lavic na akci Pouťová „PŘÍDOLSKÁ
PADESÁTKA“ XIV. Ročník
10. Různé
a) Jmenování 3-členné komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro veřejnou zakázku
malého „Revitalizace farské zahrady v Přídolí"
b) Rozpočtové opatření č. 9
c) Návrh na změnu odměny místostarostů
11. Diskuze
Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 35 ze dne 29.06.2017 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program a navrhl ho rozšířit o body a) až b). Zastupitelka p. Jitka
Bohdalová navrhla rozšířit program o bod c) Návrh na změnu odměny místostarostů.
Návrh usnesení 2017-35-1: Program jednání byl schválen přítomnými členy ZM rozšířený o bod a) až c).
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-36-1 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu p Jiřího Rolníka
a p. Jiřího Haniše.
ad 3)

Místostarosta předložil zastupitelům k projednání žádost manželů Marie a Vladimíra Šujanových,
bytem Otavská 23, 370 11 České Budějovice, o prodej nebo dlouhodobý pronájem části pozemku
p.č. 2246 v k.ú. Spolí. Jako důvod uvádějí nutnost vybudovat nový septik. Stávající je nevyhovující
a na cizím pozemku. Místostarosta sdělil, že by bylo vhodné doporučit starostovi sjednat
dlouhodobý pronájem části pozemku p.č. 2246 v k.ú. Spolí se schválením věcného břemene v ZM.
Septik by musel být vybudován jako zátěžový a pojízdný pro otáčení traktoru při zimní údržbě.
Zastupitel p. Jiří Štěpánek navrhl prodat část komunikace tak, aby byla zarovnána s objektem, s tím,

že komunikace u objektu stejně končí. Dále proběhla živá diskuze. Zastupitelé se dohodli, že
vezmou žádost na tomto ZM na vědomí a dalšímu projednávání se vrátí na následujícím jednání
zastupitelstva.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
ad 4 ) Místostarosta předložil zastupitelům k projednání žádosti o prodej části pozemku p.č. 2300/9

v k.ú. Malčice – Osek. Jedná se o žádosti všech majitelů sousedních pozemků. Předložit tyto žádosti
bylo starostovi uloženo usnesením ZM č. 2016-26-7. K původní žádosti manželů Šemberových se
připojili všichni majitelé sousedních pozemků. Místostarosta navrhuje pozemek p.č. 2300/9 v k.ú.
Malčice – Osek žadatelům prodat. Pozemek je v platném znění ÚP veden jako travní porost.
Náklady na geodetické rozdělení pozemku by nesli jednotliví žadatelé poměrem k velikosti
nabývaného pozemku. Zastupitel p. Jiří Haniš navrhl prodejní cenu za m2 150,- Kč, protože majitelé
sousedních nemovitostí si zhodnotí majetek. Zastupitel p. Jiří Štěpánek navrhl cenu 50,- Kč, za
kterou se obvykle pozemky tohoto typu v minulosti prodávali. Zastupitelka p. Jitka Bohdalová
navrhla cenu 100,- Kč m2 , kterou považuje za kompromisní.
Návrh usnesení 2017-36-4a:

Zastupitelstvo městyse schvaluje žádosti o prodej části pozemku p.č. 2300/9 v k.ú. Malčice – Osek.
Cena za m2 50,- Kč. Náklady na geodetické rozdělení pozemku ponesou rovnoměrně jednotliví
žadatelé.
pro:2
proti: 5
Usnesení 2017-36-4a nebylo schváleno.

zdržel se: 1

Návrh usnesení 2017-36-4b:

Zastupitelstvo městyse schvaluje žádosti o prodej části pozemku p.č. 2300/9 v k.ú. Malčice – Osek.
Cena za m2 100,- Kč. Náklady na geodetické rozdělení pozemku ponesou rovnoměrně jednotliví
žadatelé.
pro:5
proti: 3
Usnesení 2017-36-4b nebylo schváleno.

zdržel se: 0

Návrh usnesení 2017-36-4c:

Zastupitelstvo městyse schvaluje žádosti o prodej části pozemku p.č. 2300/9 v k.ú. Malčice – Osek.
Cena za m2 150,- Kč. Náklady na geodetické rozdělení pozemku ponesou rovnoměrně jednotliví
žadatelé.
pro:4
proti: 1
Usnesení 2017-36-4c nebylo schváleno.

zdržel se: 3

ad 5 ) Místostarosta předložil zastupitelům žádost p. Blaženy Pískové, bytem Přídolí 50, o pronájem

tělocvičny s parketem a stoly s lavicemi dne 06.01.2018 pro konání rodinné oslavy. Místostarosta se
zeptal přítomné p. Blaženy Pískové, že vzhledem k rozsáhlosti rodinné oslavy, zda také žádá
zproštění poplatku za pronájem tělocvičny a stolů s lavicemi. P. Blažena Písková odpověděla, že
pokud je to možné, tak žádá i o zproštění poplatku za pronájem tělocvičny a stolů s lavicemi.
Místostarosta navrhuje žádost schválit.
Návrh usnesení 2017-36-5:
Zastupitelstvo povoluje konání rodinné oslavy dne 06.01.2018 v tělocvičně ZŠ a MŠ Přídolí..

Zprošťuje p. Blaženu Pískovou bytem Přídolí 50 jako žadatele a odpovědnou osobu, poplatku za
pronájem tělocvičny s parketem, stolů s lavicemi. P. Blažena Písková je pověřena informovat
s předstihem o konání této akce správce tělocvičny p. Miloše Faláře a dojednat s ním organizaci a
instalaci vybavení.
pro:7
Usnesení 2017-36-5 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 1

ad 6 )

Místostarosta předložil zastupitelům žádost ÚAMK Automotoklubu Rallye Český Krumlov o
povolení pořádání závodu automobilových veteránů na návsi městyse Přídolí dne 09.09.2017.
Akce by neomezila průjezdnost, v případě potřeby vždy náves uvolněna. Závod by probíhal formou
dovednostní soutěže. Místostarosta navrhuje žádost schválit.
Návrh usnesení 2017-36-6:
Zastupitelstvo městyse schvaluje žádost ÚAMK Automotoklubu Rallye Český Krumlov o povolení

pořádání závodu automobilových veteránů na návsi městyse Přídolí dne 09.09.2017 od 14 h. Po
dobu akce nebude omezena průjezdnost obce.
pro:8
Usnesení 2017-36-6 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se:0

ad 7 )

Místostarosta předložil zastupitelům žádost spolku PBS Přídolí o příspěvek na pořádání akce
Pouťová „PŘÍDOLSKÁ PADESÁTKA“ XIV. ročník, dne 12.08.1017, a to ve výši 7500,- Kč.
Místostarosta navrhuje schválit tento příspěvek v plné výši vzhledem k tomu, že je jedná o XIV.
ročník, akce je vždy zviditelněna v místním tisku a vešla již do povědomí cyklistů celého regionu.
Zastupitel p. Jiří Štěpánek řekl, že by bylo vhodné, aby pořadatelé žádali o příspěvek na konání
akce s předstihem.
Návrh usnesení 2017-36-7: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje příspěvek pro spolek PBS Přídolí

na pořádání akce Pouťová „PŘÍDOLSKÁ PADESÁTKA“ XIV. ročník, ve výši 7500,- Kč.
pro:8
Usnesení 2017-36-7 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 8 )

Místostarosta předložil zastupitelům žádost spolku PBS Přídolí o darování palivového dřeva
v objemu 0,5 – 1m3 na pořádání akce Pouťová „PŘÍDOLSKÁ PADESÁTKA“ XIV. ročník
Návrh usnesení 2017-36-8: Zastupitelstvo městyse Přídolí pověřuje starostu, aby ve spolupráci s LDO
Přídolí zajistil 1m3 palivového dřeva na pořádání akce Pouťová „PŘÍDOLSKÁ PADESÁTKA“

XIV. ročník
pro:8
Usnesení 2017-36-8 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 9 )

Místostarosta předložil zastupitelům žádost spolku PBS Přídolí o bezplatné zapůjčení pivních setů
na akci Pouťová „PŘÍDOLSKÁ PADESÁTKA“ XIV. ročník..
Místostarosta navrhuje schválit bezplatné zapůjčení pivních setů na akci Pouťová „PŘÍDOLSKÁ
PADESÁTKA“ XIV. ročník.
Návrh usnesení 2017-36-9: Zastupitelstvo městyse Přídolí zprošťuje spolek PBS Přídolí od poplatku za

zapůjčení pivních setů na akci Pouťová „PŘÍDOLSKÁ PADESÁTKA“ XIV. ročník.
pro:8
Usnesení 2017-36-9 bylo schváleno.

proti: 0

zdržel se: 0

ad 10) Různé:
a) Místostarosta zastupitelům předložil žádost na jmenování 3-členné komise pro otevírání obálek a
hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu „ Revitalizace farské zahrady v Přídolí“.

Návrh usnesení 2017-36-10a: Zastupitelstvo městyse Přídolí jmenuje členy komise p. Vítězslava
Jílka, p. Jaroslava Píska, p. Jiřího Rolníka. Náhradníkem je p. Jiří Štěpánek.
pro:8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-36-10a bylo schváleno.
b) Místostarosta předložil návrh na Rozpočtové opatření č. 9. Jedná se o vyčlenění finančních
prostředků na opravy místních komunikací ve výši 900.000 Kč z přebytku hospodaření minulých let.
Návrh usnesení 2017-36-10b: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje rozpočtové opatření č.9.
A vyčleňuje 900.000Kč z přebytku hospodaření minulých let na opravy místních komunikací .
pro:8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-36-10b bylo schváleno.
c) Zastupitelka p. Jitka Bohdalová předložila návrh na navýšení odměn neuvolněných místostarostů po
dobu nemoci starosty. A to ze stávajících 10.500 Kč na 18454 Kč,-. Vzhledem k tomu, že starosta je
nyní na nemocenské a obec mu nevyplácí plat, tak i tak by činila úspora 23627,- úspora měsíčně .
Zastupitel p. Jiří Štěpánek řekl, že už na začátku nesouhlasil s dvěma neuvolněnými místostarosty a
proto ani teď návrh nepodpoří. Zastupitel p. Jaroslav Písko řekl, že se ztotožňuje s názorem p. Jiřího
Štěpánka. Místostarostové se shodli, že se zdrží hlasování z důvodu podjatosti.
Návrh usnesení 2017-36-10c:
Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje navýšení odměn
neuvolněných místostarostů po dobu nemoci starosty na 18454 Kč,- od 17.8.2017.
pro:4
proti: 0
zdržel se: 4
Usnesení 2017-36-10c nebylo schváleno.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:12 hod.
Ověřil: pan Jiří Rolník
pan Jiří Haniš

.................................
..................................
Vítězslav Jílek
Místostarosta

