Zápis č. 38
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 38, dne 21.09.2017
Zahájení: 19:00
Přítomni: 9, dle presenční listiny,
Omluveni: p. Jan Vávra, p. Josef Sýkora
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Vítězslav Jílek, starosta
Ověřovatelé zápisu: p. Oldřich Matějíček, p. Jiří Štěpánek
Program:
1. Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Výběr realizátora stavební akce – „Oprava komunikace náves Osek"
4. Výběr realizátora stavební akce – „Oprava místní komunikace Dubová - Všeměry"
5. Výběr realizátora stavební akce – „Parkování s rampou pro imobilní, Úřad městyse Přídolí“
6. Návrh na upřesnění znění schváleného rozpočtu městyse Přídolí 2017
7. Návrh na jednorázové doplacení úvěru na ČOV Přídolí
8. Návrh na zakoupení pracovního stroje - hákový nosič kontejnerů
9. Různé
a) Žádost TJ Sokol o.s., oddíl Akce Dětem o odpuštění nájemného za obecní pozemek za autobusovou
zastávkou Přídolí za účelem zpívání Vánočních koled a Vánočního jarmarku 03.12.2017
b) Žádost TJ Sokol o.s., oddíl Akce Dětem odpuštění poplatku za pronájem tělocvičny, sedacích
souprav a parketu za účelem pořádání Dětského karnevalu 10.02.2018
c) Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Přídolí o finanční prostředky na provoz třetí třídy ZŠ Přídolí, prodloužení
otevření MŠ Přídolí a pro první pololetí školního roku 2017-2018, skartaci
10.Diskuze
Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 37 ze dne 06.09.2017 nebylo dotazů.
1) Předsedající přednesl navržený program, který navrhl rozšířit o body a) až c).
Návrh usnesení 2017-38-1: Program jednání byl schválen přítomnými členy ZM rozšířený o body a) až c).
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-38-1 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu p. Oldřicha Matějíčka a
p. Jiřího Štěpánka.
ad 3) Místostarosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh na výběr realizátora stavební akce – „Oprava
komunikace náves Osek". Oprava komunikace bude formou zhutněné štěrkodrti do hloubky 15cm. Místostarosta
předložil 3 nabídky. Předložil předpokládaný rozpočet. Nabídky podaly firmy Stavitelství Matourek s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby, IČ: 251 68 002 s nabídkovou cenou 459.862,20 Kč bez DPH tj. 556.433,26 Kč
s DPH; Jiří Jokl, Budějovické dopravní stavby, IČ: 424 17 473 s nabídkovou cenou 478.783,80 Kč tj. 579.328,40
Kč s DPH; SWIETELSKI stavební s.r.o., IČ: 480 35 599 s nabídkovou cenou 456.000 Kč tj. 551.760 Kč s DPH.
Místostarosta navrhuje schválit jako dodavatele výše uvedené stavební akce firmu s nejnižší cenovou nabídkou
tj. firmu SWIETELSKI stavební s.r.o., IČ: 480 35 599 s nabídkovou cenou 444.060 Kč tj. 537.312,60 Kč s DPH.
Návrh usnesení 2017-38-3: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje jako nejvhodnější nabídku
pro realizaci stavební akce – „Oprava komunikace náves Osek" nabídku firmy SWIETELSKI stavební s.r.o., IČ:
480 35 599, zastoupenou Ing. Františkem Zákosteleckým, s nabídkovou cenou 444.060 Kč tj. 537.312,60 Kč
s DPH a pověřuje místostarostu p. Vítězslava Jílka podpisem smlouvy.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-38-3 bylo schváleno.

Ad 4) Místostarosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh na výběr realizátora stavební akce – „Oprava
místní komunikace Dubová – Všeměry“. Oprava komunikace bude formou „balené“ tl. 50mm. Místostarosta
předložil 3 nabídky. Předložil předpokládaný rozpočet. Nabídky podaly firmy Stavitelství Matourek s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby, IČ: 251 68 002 s nabídkovou cenou 497.172 Kč bez DPH tj. 601.578,12 Kč
s DPH; Pokrývka spol. s r.o. , IČ: 281 49 157 s nabídkovou cenou 540.144,40 Kč tj. 653.574,72 Kč s DPH;
SWIETELSKI stavební s.r.o., IČ: 480 35 599 s nabídkovou cenou 456.000 Kč tj. 551.760 Kč s DPH.
Místostarosta navrhuje schválit jako dodavatele výše uvedené stavební akce firmu s nejnižší cenovou nabídkou
tj. firmu SWIETELSKI stavební s.r.o., IČ: 480 35 599 s nabídkovou cenou 456.000 Kč tj. 551.760 Kč s DPH.
Návrh usnesení 2017-38-4: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje jako nejvhodnější nabídku
pro realizaci stavební akce – „Oprava místní komunikace Dubová – Všeměry“ nabídku firmy SWIETELSKI
stavební s.r.o., IČ: 480 35 599, zastoupenou Ing. Františkem Zákosteleckým, s nabídkovou cenou 456.000 Kč
tj. 551.760 Kč s DPH a pověřuje místostarostu p. Vítězslava Jílka podpisem smlouvy.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-38-4 bylo schváleno.
ad 5) Místostarosta předložil zastupitelům k projednání návrh na výběr realizátora stavební akce – „Parkování
s rampou pro imobilní, Úřad městyse Přídolí“. Na plošnou poptávku reagovala pouze firma Stavební firma Bína
spol. s r.o. IČ: 260 64 995 s nabídkovou cenou 362.575,- Kč bez DPH tj. 438.716,- Kč s DPH. Nabídku jiného
dodavatele se nepodařilo zajistit, oslovené firmy odmítly nabídku podat z důvodu velmi krátkého termínu na
realizaci projektu. Na stavební akci je zajištěna dotace z JčK ve výši 139.320 Kč. Termín dokončení stavební
akce požadovaný dotačním programem 18.10.2017. Místostarosta navrhuje schválit jako dodavatele stavební
akce firmu Stavební firma Bína spol. s r.o.
Návrh usnesení 2017-38-5: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje jako nejvhodnější nabídku
pro realizaci stavební akce – „Parkování s rampou pro imobilní, Úřad městyse Přídolí“ nabídku firmy Stavební
firma Bína spol. s r.o. IČ: 260 64 995 s nabídkovou cenou 362.575,- Kč bez DPH tj. 438.716,- Kč s DPH
a pověřuje místostarostu p. Vítězslava Jílka podpisem smlouvy.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-38-5 bylo schváleno.
ad 6) Místostarosta předložil zastupitelům k projednání návrh na upřesnění znění schváleného rozpočtu městyse
Přídolí 2017 takto: Upřesnění znění schváleného rozpočtu městyse Přídolí 2017 par. 3117 pol. 5331 je ve výši
700.000,- Kč. Jedná se o požadavek auditora JčK. Dle jeho názoru není dostatečně v rozpočtu 2017 zřejmá
obecní dotace pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Přídolí. Místostarosta navrhuje schválit upřesnění znění
schváleného rozpočtu na rok 2017: Upřesnění znění schváleného rozpočtu městyse Přídolí 2017 par. 3117 pol.
5331 je ve výši 700.000,- Kč.
Návrh usnesení 2017-38-6: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje upřesnění znění
schváleného rozpočtu na rok 2017 takto: Upřesnění znění schváleného rozpočtu městyse Přídolí 2017 par. 3117
pol. 5331 je ve výši 700.000,- Kč.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-38-6 bylo schváleno.
ad 7) Místostarosta předkládá zastupitelům k projednání návrh na doplacení úvěru na ČOV Přídolí, která zbývá
doplatit ve výši cca. 1,3 mil. Kč po dobu cca 2 roky při stávajícím cyklu splátek. Úroky jsou nyní 1,15 procenta.
Předpokládaný nárůst úroků oproti minulým letům je 42.000 Kč a poplatky s tím spojené 1000 Kč.
Místostarosta navrhuje schválit návrh na doplacení úvěru na ČOV Přídolí z přebytku hospodaření minulých let.

Návrh usnesení 2017-38-7: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje návrh na doplacení úvěru na
ČOV Přídolí ve výši cca. 1,3 mil. Kč z přebytku hospodaření minulých let a pověřuje místostarostu, aby zajistil
ukončení úvěrové smlouvy.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-38-7 bylo schváleno.
ad 8) Místostarosta Zdeněk Macek předložil zastupitelům návrh na zakoupení pracovního stroje - hákový nosič
kontejnerů. Jedná se vozidlo nákladní do 3,5t - pracovní stroj bez SPZ. Předpokládaná cena 2 mil. bez DPH.
Referenční stroj Bonetti 4x4 pracovní stroj samojízdný, provedení hákový nakladač kontejnerů, motor Iveco .
Stávající obecní multikára je již rok v opravě. Obec potřebuje zakoupit stroj, který bude mít ekonomický provoz
pro práci s normovanými kontejnery. Nyní je vše obsluhováno traktory. Na vlek je vše nakládáno ručně, chybí
možnost nakládky do kontejneru. Místostarosta navrhuje vyhlásit výběrové řízení na dodávku stroje s tím, že si
zastupitelstvo vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízen zrušit. Zastupitelé diskutovali o ekonomičnosti stávajícího
systému svozu obecního bioodpadu.
Návrh usnesení 2017-38-8: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje návrh vyhlásit výběrové
řízení na dodávku „pracovního stroje - hákový nosič kontejnerů“ (Referenční stroj Bonetti 4x4) s tím, že si
zastupitelstvo vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízen zrušit.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-38-8 bylo schváleno.
ad 9) Různé :
a) Místostarosta předložil zastupitelům žádost TJ Sokol o.s., oddíl Akce Dětem, zastoupení p. Kateřinou
Pískovou o odpuštění nájemného za obecní pozemek za autobusovou zastávkou Přídolí za účelem
zpívání Vánočních koled a Vánočního jarmarku 03.12.2017 .
Návrh usnesení 2017-38-9a: Zastupitelstvo městyse schvaluje žádost TJ Sokol o.s., oddíl Akce Dětem,
zastoupení p. Kateřinou Pískovou o odpuštění nájemného za obecní pozemek za autobusovou zastávkou
Přídolí za účelem zpívání Vánočních koled a Vánočního jarmarku 03.12.2017 a dále schvaluje konání
této akce.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-38-9a bylo schváleno.
b) Místostarosta předložil zastupitelům žádost TJ Sokol o.s., oddíl Akce Dětem, zastoupený p. Kateřinou
Pískovou, o odpuštění poplatku za pronájem tělocvičny, sedacích souprav a parketu za účelem pořádání
Dětského karnevalu 10.02.2018
Návrh usnesení 2017-38-9b: Zastupitelstvo městyse schvaluje žádost TJ Sokol o.s., oddíl Akce Dětem,
zastoupený p. Kateřinou Pískovou, o odpuštění poplatku za pronájem tělocvičny, sedacích souprav a
parketu za účelem pořádání Dětského karnevalu 10.02.2018 a dále schvaluje konání této akce. Na
zapůjčení sedacích souprav a parketu se v nejbližším termínu organizátor domluví se správcem
tělocvičny p. Milošem Falářem.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-38-9b bylo schváleno.
c) Místostarosta předložil zastupitelům žádost ředitelky ZŠ a MŠ Přídolí p. Mgr. Jany Jarošové o příspěvek
z rozpočtu městyse Přídolí na financování otevření třetí třídy málotřídní školy Přídolí. Vzhledem
k velkému počtu žáků a omezeným prostorám školy navrhuje paní ředitelka otevřít třetí třídu, kde by
probíhala výuka v předmětech čeština – matematika třetího ročníku. Dále navrhuje reagovat na
požadavky rodičů a prodloužit odpolední dobu otevření MŠ Přídolí o půl hodiny tj. do 16 h. Mzdové
náklady s tím spojené pro první pololetí školního roku 2017-18 odhaduje na 111.000 Kč vč. odvodů a
FKSP. Dále ve své žádosti uvádí, že škola nezbytně vyžaduje provedení kvalifikované skartace

dokumentů. Skartace nebyla dosud doložitelně provedena. Mzdové náklady na provedení skartace
odhaduje na 15.500 Kč. Místostarosta navrhuje schválit požadované finanční prostředky.
Návrh usnesení 2017-38-9c: Zastupitelstvo městyse schvaluje účelovou dotaci na mzdové náklady pro
ZŠ a MŠ Přídolí na zavedení třetího ročníku (čeština – matematika pro 3. třídu), prodloužení odpolední
doby otevření MŠ Přídolí o půl hodiny tj. do 16 h. pro první pololetí školního roku 2017-18 ve výši
111.000 Kč. Na provedení kvalifikované skartace dokumentů ve výši 15.500 Kč. Účelová dotace bude
řádně vyúčtována. Dotace bude financována z přebytku hospodaření městyse Přídolí minulých let.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2017-38-9c bylo schváleno.

ad 7) Diskuze
Nebylo dotazů.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:34 hod.
Ověřil: pan Oldřich Matějíček
pan Jiří Štěpánek

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

Zápis ověřen:
Ing. Vítězslav Jílek
místostarosta

