Zápis č. 37
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 37, dne 06.09.2017
Zahájení: 19:00
Přítomni: 7, dle presenční listiny,
Omluveni: p. Jan Vávra, p. Josef Sýkora, p. Jiří Jurík, Oldřich Matějíček
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Ing. Vítězslav Jílek, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: p. Jitka Bohdalová, p. Zdeněk Macek

Program:
Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Výběr realizátora stavební akce – „Revitalizace farské zahrady v Přídolí"
Různé
a) Návrh na vrácení příspěvku z DP Jihočeského kraje Kulturní dědictví: „Kostelní ohradní
zeď“
b) Schválení změny sídla Úřadu městyse Přídolí
c) Informace Úřadu JčK o možnosti připojit se hromadnému nákupu energií na burze
5. Diskuze
1.
2.
3.
4.

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 36 ze dne 16.08.2017 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program a navrhl ho rozšířit o body a) až c).
Návrh usnesení 2017-37-1: Program jednání byl schválen přítomnými členy ZM rozšířený o bod a) až c).
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-37-1 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu paní Jitku Bohdalovou
a p. Zdeňka Macka.
ad 3)
Místostarosta předložil zastupitelům k projednání návrh na výběr realizátora stavební akce – „Revitalizace
farské zahrady v Přídolí". V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek a Vnitřní
směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městyse Přídolí č. 1-2014 byla zaslána výzva
k podání nabídek firmám: Zdeněk Novotný, Onšovice 61, Čkyně, IČ: 14504588; Zahradní architektura
Tábor s.r.o., Beranova Lhota 10, Chotoviny, IČ: 14504588; BARTL s.r.o. Vodní 5/15, České Budějovice,
IČ: 26070570; Stavební firma Bína spol. s r.o. Mojné 70, Velešín IČ: 26064995; POMOC Týn nad Vltavou,
z.s. Čihovice 30, Týn nad Vltavou, IČ: 65051238. Výzva byla ukončena 1.9.2017 v 14. hod. Nabídku podala
pouze firma BARTL s.r.o. Vodní 5/15, České Budějovice, IČ: 26070570. Z kapacitních důvodů se omluvily
firmy Stavební firma Bína spol. s r.o. Mojné 70, Velešín IČ: 26064995 a Zahradní architektura Tábor s.r.o.,
Beranova Lhota 10, Chotoviny, IČ: 14504588. Účastník zadávacího řízení pouze firma BARTL s.r.o. Vodní
5/15, České Budějovice, IČ: 26070570 splnil všechny podmínky požadované zadavatelem. Hodnotící
komise ve složení Ing. Vítězslav Jílek, Jaroslav Písko, Jiří Rolník doporučuje zastupitelstvu městyse Přídolí
vybrat jako nejvhodnější nabídku firmy BARTL s.r.o. Vodní 5/15, České Budějovice, IČ: 26070570
s nabídkovou cenou 1.009.679,43 bez DPH tj. 1.221.712,11 Kč vč. DPH.
Návrh usnesení 2017-37-3: Zastupitelstvo městyse Přídolí vybírá pro realizaci stavební akce –
„Revitalizace farské zahrady v Přídolí" jako nejvhodnější nabídku firmy BARTL s.r.o. Vodní 5/15, České
Budějovice, IČ: 26070570 s nabídkovou cenou 1.009.679,43 bez DPH tj. 1.221.712,11 Kč vč. DPH.
pro:7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-37-3 bylo schváleno.

ad 4) Různé:
a) Místostarosta zastupitelům předložil návrh na vrácení příspěvku z DP Jihočeského kraje Kulturní
dědictví: „Kostelní ohradní zeď“ 1. Výzva pro rok 2017, opatření č. V. – Nemovité kulturní
památky ve výši 180.000,- Kč za účelem zajištění kostelní ohradní zdi. Místostarosta p. Zdeněk
Macek zastupitelům sdělil, že se nenašel dodavatel, který by dle projektu byl v letošním roce
ochoten podepsat smlouvu o realizaci díla – Obnova původního oplocení kostelní ohradní zdi.
V spolupráci s odb. Památkové péče byly průběžně projednávány i jiné varianty realizace, ale ani na
tyto se nepodařilo zajistit dodavatele.
Vzhledem k blížícímu se termínu dokončení díla
požadovaného DP nezbývá než dotaci vrátit. Současně bude vedena diskuze s s odb. Památkové
péče, aby bylo možné změnit současný projektový návrh tak, že bude možné zajistit dodavatele na
rok 2018.
Návrh usnesení 2017-37-4a: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje návrh na vrácení příspěvku
z DP Jihočeského kraje Kulturní dědictví: „Kostelní ohradní zeď“ 1. Výzva pro rok 2017, opatření
č. V. – Nemovité kulturní památky ve výši 180.000,- Kč a to z důvodu, že na poptávku dodavatele
stavebního díla žádná firma nepodala nabídku.
pro:7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-37-4a bylo schváleno.
b) Místostarosta předložil návrh na změnu sídla Úřadu městyse Přídolí z adresy Přídolí 2 do budovy
bývalé fary - Přídolí 1.
Návrh usnesení 2017-37-7b: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje změnu sídla Úřadu městyse
Přídolí z adresy Přídolí 2 na adresu Přídolí 1, rekonstruovaná budova bývalé fary .
pro:7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-37-7b bylo schváleno.
c) Místostarosta předložil zastupitelstvu informace Úřadu JčK o možnosti připojit se hromadnému
nákupu energií na burze.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí
5) Diskuze
Během diskuze místostarostové odpovídali zastupitelům na otázky týkající se běžného provozu Úřadu
městyse Přídolí vč. technických služeb vykonávaných úřadem v městysi.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:33 hod.
V Přídolí 15.09.2017
Ověřil: paní Jitka Bohdalová
pan Zdeněk Macek

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

