Zápis č. 42
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 42, dne 31.01.2018
Zahájení: 19:00
Přítomni: 8, dle presenční listiny
Omluveni: p. Jan Vávra, p. Josef Sýkora, p. Jiří Jurík
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Vítězslav Jílek, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: pan Jaroslav Písko, p. Jiří Rolník
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Žádost o povolení Rallye Český Krumlov 2018
Návrh na schválení darovací smlouvy
Povolení stavby nové kapličky Silniční domky
Žádost prodej části pozemku p.č. 2525/5 v k.ú. Malčice – Osek
Žádost o příspěvek na činnost SDH Přídolí
Žádost o příspěvek na činnost a vybavení TJ Sokol Přídolí
Rozpočtová změna č. 1
Zpráva finančního výboru č. 12 a č. 13
Návrh na podání žádosti o dotaci na Jčk, Podpora školství, Opatření č. 1: Vybavení mateřských škol
a základních škol zřizovaných obcemi učebními pomůckami
12. Konečná zpráva ve věci úpadku dlužníka Městyse Přídolí
13. Různé
a) VPP 2018
b) Zápis z kontroly Kontrolního výboru ze dne 16.01.2018
c) Změna kategorie komunikace Přídolí – Machovice
14. Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 41 ze dne 14.12.2017 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program, který navrhl rozšířit o body a) až c).
Návrh usnesení 2018-42-1: Program jednání byl schválen přítomnými členy ZM rozšířený o body a) až c).
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-42-1 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu pana Jaroslava Píska a pana
Jiřího Haniše.
ad 3) Místostarosta znovu předložil zastupitelům k projednání žádost o povolení sportovní akce Rallye Český
Krumlov 2018. Pořadatelem této rallye je ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov, pobočný spolek, se
sídlem v Českém Krumlově, IČO 46621547, spolupořadatelem akce je společnost ČK motorsport, s.r.o., se
sídlem v Českých Budějovicích. Úvodní slovo dostal zástupce ÚAMK Rallye Český Krumlov 2018. Požádal
zastupitele, zda by znovu nezvážili schválení akce v loňském modelu, tedy Všeměry – Práčov – Spolí. Přislíbil,
že se nebudou opakovat problémy s vyčištěním okolí tratě po skončení závodu. Balíky slámy umístěné kolem
trati budou ihned po skončení odstraněny. Organizátor bere na vědomí výtky zastupitelů, že se v okolí trati
pohybují vozy diváků nepřiměřenou rychlostí. Pokusí se v rámci organizace na toto dohlédnout.
46. Rallye Český Krumlov se uskuteční v tradičním květnovém termínu a to ve dnech 18. - 19. května
2018. Uzavřené úseky rychlostních zkoušek bychom rádi uspořádali ve formátu podobnému minulým letům s
tím, že se budou opět konat od pátečního odpoledne do cca půlnoci a v sobotu od ranních do pozdně odpoledních
hodin na uzavřených tratích pro ostatní provoz. Úseky rychlostních zkoušek musíme uzavírat pro veškerý provoz

nejméně 90 minut před startem prvního soutěžního vozidla a jsou uzavřeny po celý průběh rallye. Jednotlivé
úseky jsou využity 2x. Po vypracování trasy a konečného harmonogramu rallye bude následovat vypracování
dopravního dia a všech potřebných úkonů k uzavření v dostatečném předstihu před konáním. Vlastnímu konání
rallye ještě předchází seznamování jednotlivých účastníků s tratí ve středu a čtvrtek 16. – 17. května a příprava
bezpečnostních opatření na trase. Seznamovací jízdy se konají v běžném provozu a za nutnosti dodržování všech
předpisů. Monitoringu těchto seznamovacích jízd se každoročně věnujeme i ve spolupráci s Policií ČR a také
pomocí ve vozidlech umístěných GPS sledovacích systémů. Při rallye je trasa zabezpečena pořadateli,
záchranářskými a hasičskými vozidly a kontrolována našimi i delegovanými činovníky. Pořadatel má uzavřenu
pojistku odpovědnosti škod způsobených třetím osobám.
Místostarosta navrhuje schválit žádost na povolení konání Rallye Český Krumlov 2018 na trase a směru, jako se
jela v roce 2017, tedy Všeměry – Práčov – Spolí.
Návrh usnesení 2018-42-3: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje žádost ÚAMK Rallye
Český Krumlov 2018 na povolení konání Rallye Český Krumlov 2018 a to ve dnech 18. - 19. května 2018, na
trase a směru, jako se jela v roce 2017, tedy Všeměry – Práčov – Spolí.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2018-42-3 bylo schváleno.
ad 4) Místostarosta předložil zastupitelům k projednání návrh na schválení darovací smlouvy, kterou předložili
Jan Zahradník, Bohdalovice 40, 381 01 Bohdalovice a Mgr. Vít Karafiát, Čajkovského 1732, 393 01 Pelhřimov.
Dárci se v návrhu zavazují darovat městysi Přídolí rovným dílem finanční částku v celkové výši 151 808 Kč
s podmínkou profinancování na kulturu, školství nebo životní prostředí, dle uvážení Městyse Přídolí.
Místostarosta zastupitelům sdělil, že pan Mgr. Vít Karafiát podal správní žalobu na odvolací orgán, tedy Úřad
jihočeského kraje, ve věci zamítnutého napojení na místní komunikaci Přídolí – Spolí.
Zastupitel p. Zdeněk Macek řekl, že by v tom případě považoval za vhodné, jak rozhodne soud ve věci této
správní žaloby a nepodnikal by žádné kroky zasahující do předmětu této žaloby. Zastupitel pan Jiří Štěpánek
řekl, že smlouvu s jakoukoli podmínkou považuje za nevhodnou. Vyzval přítomné dárce, zda by od podmínky
neustoupili. Přítomní dárci předložili verzi ZM darovací smlouvy bez podmínky. Místostarosta p. Vítězslav Jílek
řekl, že o této verzi bude hlasovat jen po jejím důkladném prostudování na dalším jednání zastupitelstva.
Zastupitel p. Jiří Štěpánek navrhuje schválit darovací smlouvu bez podmínky, tak jak je předložena a pověřit
místostarostu p. Vítězslava Jílka podpisem této smlouvy.
Místostarosta navrhuje neschválit darovací smlouvu s podmínkou profinancování na kulturu, školství nebo
životní prostředí, dle uvážení Městyse Přídolí.
Návrh usnesení 2018-42-4a: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje darovací smlouvu mezi
Městysem Přídolí a dárci: Jan Zahradník, Bohdalovice 40, 381 01 Bohdalovice a Mgr. Vít Karafiát,
Čajkovského 1732, 393 01 Pelhřimov , kde se dárci zavazují darovat městysi Přídolí rovným dílem finanční
částku v celkové výši 151 808 Kč. Zastupitelstvo pověřuje místostarostu p. Vítězslava Jílka podpisem této
smlouvy.
pro: 3
proti: 3
zdržel se: 2
Usnesení 2018-42-4a nebylo schváleno.
Návrh usnesení 2018-42-4b: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje darovací smlouvu mezi
Městysem Přídolí a dárci: Jan Zahradník, Bohdalovice 40, 381 01 Bohdalovice a Mgr. Vít Karafiát,
Čajkovského 1732, 393 01 Pelhřimov s podmínkou profinancování na kulturu, školství nebo životní prostředí,
kde se dárci zavazují darovat městysi Přídolí rovným dílem finanční částku v celkové výši 151 808 Kč.
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu p. Vítězslava Jílka podpisem této smlouvy.
pro: 0
proti: 5
zdržel se: 3
Usnesení 2018-42-4b nebylo schváleno.
Ad 5) Místostarosta znovu předložil zastupitelům k projednání žádost obyvatelů osady Silniční domky,
zastoupených paní Haláčkovou, o povolení stavby nové kapličky na obecním pozemku p.č. 2687/2 k.ú. MalčiceOsek. Místostarosta navrhuje povolit stavbu nové kapličky na obecním pozemku p.č. 2687/2 k.ú. Malčice-Osek.

Návrh usnesení 2018-42-5: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje žádost o povolení stavby
nové kapličky na obecním pozemku p.č. 2687/2 k.ú. Malčice-Osek, dle předložené vizualizace. Souhlas je
platný, pokud bude předloženo kladné stanovisko příslušného stavebního úřadu na základě stavebního povolení
nebo opatření stavebního úřadu nebo jiný úkon vyžadovaný stavebním zákonem vč. souhlasu majitelů
sousedních pozemků.
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení 2018-42-5 bylo schváleno.
ad 6) Místostarosta předložil zastupitelům k projednání žádost o prodej části pozemku p.č. 2525/5 v k.ú.
Malčice – Osek. Žádost podali manželé Michal Jícha, bytem Lipová alej 1908, 397 01 Písek a Jíchová Lucie
Bc., Sídliště Plešivec 358, 38101 Český Krumlov. Žadatelé vlastní sousední pozemek. Pozemek je ÚP veden
jako přírodě blízké porosty, v KÚ veden jako Ostatní komunikace.
Zastupitel p, Jiří Štěpánek řekl, že prodej nepodporuje, protože už v době, kdy byl starostou usiloval o
prodloužení této místní komunikace, aby se mohla využívat jako přístupová komunikace.
Místostarosta navrhuje nechválit žádost o prodej části pozemku p.č. 2525/5 v k.ú. Malčice – Osek z důvodu, že
se jedná o část možné budoucí komunikace.
Návrh usnesení 2018-42-6: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání neschvaluje žádost o prodej části
pozemku p.č. 2525/5 v k.ú. Malčice – Osek.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-42-6 bylo schváleno.
ad 7) Místostarosta předkládá ZM k projednání žádost SDH Přídolí, zastoupený p. Zdeňkem Mackem st., o
příspěvek na dětský sport v roce 2018 ve výši 110.000 Kč.
Místostarosta navrhuje schválit žádost SDH Přídolí o příspěvek na dětský sport v roce 2018 ve výši 110.000 Kč,
dle přiloženého rozpočtu a pověřit starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy, kde budou položky rozpočtu
uvedeny jako závazné ukazatele plnění smlouvy. Zastupitelstvo si vymiňuje, že stan obsažený ve smlouvě, si
bude moci Městys Přídolí bezplatně zapůjčit vč. postavení a zbourání členy SDH pro veřejně prospěšné akce
podporované Úřadem městyse Přídolí.
Návrh usnesení 2018-42-7: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje žádost SDH Přídolí o
příspěvek na dětský sport v roce 2018 ve výši 110.000 Kč, dle přiloženého rozpočtu a pověřit starostu podpisem
veřejnoprávní smlouvy, kde budou položky rozpočtu uvedeny jako závazné ukazatele plnění smlouvy.
Zastupitelstvo si vymiňuje, že stan obsažený ve smlouvě, si bude moci Městys Přídolí bezplatně zapůjčit vč.
postavení a zbourání členy SDH pro veřejně prospěšné akce podporované Úřadem městyse Přídolí.
pro: 8
proti: 0
zdržel se:0
Usnesení 2018-42-7 bylo schváleno.
ad 8) Místostarosta předložil zastupitelům k projednání žádost TJ Sokol Přídolí, zastoupený p. Jaroslavem
Pískem, o příspěvek na provoz v roce 2018 ve výši 85.000 Kč. Dále žádost o příspěvek na zakoupení
bezpečných fotbalových branek ve výši 106.238 Kč.
Zastupitelka p. Jitka Bohdalová řekla, že nepodpoří příspěvek na platby FAČR, protože by si na toto měli
přispívat členové sami. Zastupitel p. Jaroslav Písko řekl, že s tím jako zástupce TJ Sokol nemá problém tuto
položku vypustit. Místostarosta p. Vítězslav Jílek se p. Jaroslava Píska zeptal, jak se bude využívat položka –
správa areálu. P. Jaroslav Písko řekl, že se jedná o nákup služeb spojených s provozem areálu.
Místostarosta navrhuje schválit žádost TJ Sokol Přídolí o příspěvek na provoz ( budou vypuštěny ze žádosti
poplatky FAČR a upraven text: správa areálu na služby spojené se správou areálu ) a fotbalové branky na rok
2018 ve výši 191.238 Kč dle přiloženého rozpočtu a pověřit starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy, kde
budou položky rozpočtu uvedeny jako závazné ukazatele plnění smlouvy.
Návrh usnesení 2018-42-8: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje žádost TJ Sokol Přídolí o
příspěvek na provoz ( budou vypuštěny ze žádosti poplatky FAČR a upraven text: správa areálu na služby
spojené se správou areálu ) a fotbalové branky na rok 2018 ve výši 191.238 Kč dle přiloženého rozpočtu a

pověřuje místostarostu podpisem veřejnoprávní smlouvy, kde budou položky rozpočtu uvedeny jako závazné
ukazatele plnění smlouvy.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-42-8 bylo schváleno.
ad 9) Místostarosta předložil zastupitelům k projednání rozpočtové opatření č. 1 2018, které zajišťuje
financování výše uvedených žádostí o příspěvek na činnost v roce 2018 a to z přebytků hospodaření minulých
let. Místostarosta navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 1 2018.
Návrh usnesení 2018-42-9: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání rozpočtové opatření č. 1 2018 a to
z přebytků hospodaření minulých let.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-42-9 bylo schváleno.
ad 10) Předsedkyně finančního výboru p. Jitka Bohdalová předložila zastupitelům zápisy finančního výboru
č. 12 a č. 13.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí
ad 11) Místostarosta předložil zastupitelům k projednání návrh na pověření místostarosty p. Vítězslava Jílka
podáním žádosti o příspěvek z dotačního programu Jihočeského kraje, Podpora školství, Opatření č. 1: Vybavení
mateřských škol a základních škol zřizovaných obcemi učebními pomůckami, včetně pomůcek se zaměřením na
polytechnické vzdělávání (investičního i neinvestičního charakteru). Celková alokace: 1 mil. Kč Výše dotace:
min 40.000,00Kč - max 150.000,00 Kč (investiční). Dotace Jčk: 60%.
Místostarosta po dohodě s ředitelkou ZŠ a MŠ Přídolí navrhuje požádat o zakoupení 2 ks interaktivních tabulí
v celkových uznatelných nákladech 175.000,- Kč.
Návrh usnesení 2018-42-11: Zastupitelstvo městyse po projednání pověřuje místostarostu p. Vítězslava Jílka
podáním žádosti o příspěvek na 2ks interaktivních tabulí z dotačního programu Jihočeského kraje, Podpora
školství, Opatření č. 1: Vybavení mateřských škol a základních škol zřizovaných obcemi učebními pomůckami,
včetně pomůcek se zaměřením na polytechnické vzdělávání (investičního i neinvestičního charakteru).
V celkových uznatelných nákladech 175.000,- Kč.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-42-11 bylo schváleno.
ad 12) Místostarosta předložil zastupitelům na vědomí konečnou zprávu insolvenčního soudu ve věci
pohledávky Úřadu městyse Přídolí za paní Danou Šimovou.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
ad 13) Různé :
a) Místostarosta předložil zastupitelům návrh na zřízení pracovních míst VPP pro rok 2018. Místostarosta
navrhuje požádat na Úřadu práce Český Krumlov až o 4 pracovní místa.
Návrh usnesení 2018-42-13a: Zastupitelstvo městyse pověřuje místostarostu p. Vítězslava Jílka
požádat na Úřadu práce Český Krumlov až o 4 pracovní místa na rok 2018.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-42-13a bylo schváleno.
b) Předseda kontrolního výboru p. Jaroslav Písko předkládá zastupitelům zápis z kontroly Kontrolního
výboru ze dne 16.01.2018
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.

ad 14) Diskuze
Bez diskuze
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:50 hod.
Ověřil:
pan Jaroslav Písko
pan Jiří Rolník

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

Zápis ověřen: 10.02.2018
Ing. Vítězslav Jílek
místostarosta

