Zápis č. 45
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 45, dne 12.06.2018
Zahájení: 19:00
Přítomni: 8, dle presenční listiny, příchod p. Jiří Haniš 19:10 h., p. Jiří Rolník 19:40 h.
Omluveni: p. Jan Vávra, p. Josef Sýkora, p. Jiří Jurík
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Vítězslav Jílek, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: pan Jiří Štěpánek, pan Jaroslav Písko
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Žádost o příspěvek na zajištění letního provozu 2018 MŠ Přídolí
Žádost o souhlas zřizovatele na přijetí účelového daru pro ZŠ a MŠ Přídolí
Žádost o příspěvek na opravu omítek věže kostela Sv. Vavřince
Návrh na přijetí neúčelového daru od Honebního společenstva Mirkovice
Návrh na přijetí předpisu: Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů
Návrh na přijetí příspěvku z programu JčK POV 2018 – Oprava veřejného osvětlení Přídolí
Návrh na výběr realizátora stavební akce – Opěrná zeď kostela Sv. Vavřince VI. Etapa, obnova plotu
Návrh na zahájení stavební akce – Dešťová kanalizace Spolí
Návrh na schválení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro stavební akci – Dešťová
kanalizace Spolí
Návrh na schválení konání sportovní akce Rallye Classic 2018
Žádost o změnu územního plánu městyse Přídolí
Žádost o spolupráci – Domov se zvláštním režimem Libníč
Návrh na schválení ceníku pronájmu obecního traktoru a hákového natahovače
Různé
a) Návrh na jmenování člena školské rady za zřizovatele
b) Fond vodohospodářské infrastruktury
c) Žádost o příspěvek z rozpočtu – Linka bezpečí, z.s.
Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 44 ze dne 15.05.2018 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program, který navrhl rozšířit o body a) Návrh na jmenování člena školské
rady za zřizovatele; b) Fond vodohospodářské infrastruktury; c) Žádost o příspěvek z rozpočtu – Linka
bezpečí, z.s.
Návrh usnesení 2018-45-1: Program jednání byl schválen přítomnými členy ZM rozšířený o body a) až c).
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-45-1 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu pana Jiřího Štěpánka a pana
Jaroslava Píska.
ad 3) Místostarosta předložil zastupitelstvu žádost paní ředitelky ZŠ a MŠ Přídolí Mgr. Jany Jarošové o
příspěvek na zajištění letního provozu mateřské školky v roce 2018. Paní ředitelka našla vnitřní finanční rezervu
na ve výši 15.000 Kč. Žádá o zbylou částku na platy zaměstnanců MŠ ve výši 22.100 Kč. Místostarosta navrhuje
schválit účelový příspěvek na plat zaměstnanců MŠ ve výši 22.100 Kč pro zajištění letního provozu MŠ Přídolí
v roce 2018. Zastupitelka paní Jitka Bohdalová uvedla, že v žádosti není zohledněn odvod do FKSP, paní

ředitelka bude muset najít prostředky ve svém rozpočtu. Dále uvedla, že by náklady na letní provoz měly být už
zapracovány do rozpočtu na rok 2019.
Návrh usnesení 2018-45-3: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání žádost p. ředitelky ZŠ a MŠ Přídolí
Mgr. Jany Jarošové o příspěvek na zajištění letního provozu mateřské školky v roce 2018 ve výši 22.100 Kč.
Příspěvek bude uhrazen z přebytku hospodaření minulých let.
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-45-3 bylo schváleno.
Příchod zastupitele p. Jiřího Haniše 19:10 h.
ad 4) Místostarosta předložil žádost p. ředitelky ZŠ a MŠ Přídolí Mgr. Jany Jarošové o souhlas zřizovatele na
přijetí účelového daru pro ZŠ a MŠ Přídolí v předpokládané výši do 100.000 Kč. Dar bude využit na uhrazení
stravného pro děti ze sociálně slabých rodin. Využití je předpokládáno pro 7-10 dětí na školní rok 2018-2019.
Místostarosta navrhuje schválit přijetí účelového daru pro ZŠ a MŠ Přídolí v předpokládané výši do 100.000 Kč
na uhrazení stravného pro děti ze sociálně slabých rodin v roce 2018-2019.
.
Návrh usnesení 2018-45-4: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje své příspěvkové organizaci
Základní a mateřská škola Přídolí přijetí účelového daru pro ZŠ a MŠ Přídolí v předpokládané výši do
100.000 Kč na uhrazení stravného pro děti ze sociálně slabých rodin v roce 2018-2019.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-45-4 bylo schváleno.
ad 5)
Místostarosta předložil zastupitelům k projednání žádost Římskokatolické farnosti Přídolí, zastoupené p. Prel.
Mgr. Václavem Píchou, JC.D, o příspěvek na opravu omítek věže kostela Sv. Vavřince ve výši 50.000 Kč.
Místostarosta řekl, že každý rok městys Přídolí přispěl na menší opravy kostela částkou 10.000 Kč nebo
20.000 Kč. Vzhledem k plánované opravě celé věže považuje výši žádaného příspěvku za odpovídající a navrhl
příspěvek schválit. K výši příspěvku proběhla živá diskuze.
Návrh usnesení 2018-45-5: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje žádost Římskokatolické farnosti
Přídolí, zastoupené p. Prel. Mgr. Václavem Píchou, JC.D, o příspěvek na opravu omítek věže kostela
Sv. Vavřince ve výši 50.000 Kč.
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2018-45-5 bylo schváleno.
Ad 6) Místostarosta předložil zastupitelům k projednání návrh na přijetí neúčelového daru od Honebního
společenstva Mirkovice, IČ: 71170987, ve výši 60.000,- Kč. Místostarosta navrhuje dar přijmout a finanční
prostředky použít na výměnu plotu kolem dětského hřiště MŠ Přídolí a případně na doplnění herních prvků
hřiště MŠ Přídolí.
Zastupitelka p. Jitka Bohdalová řekla, že by bylo spíše vhodné použít dar na vysazení nových stromů kolem cest.
Zastupitelé dále projednali různé návrhy.
Návrh usnesení 2018-45-6: Zastupitelstvo městyse po projednání přijímá neúčelový dar od Honebního
společenstva Mirkovice, IČ: 71170987, ve výši 60.000,- Kč. Pověřuje místostarostu p. Vítězslava Jílka podpisem
darovací smlouvy. Finanční prostředky zastupitelstvo schvaluje použít na výměnu plotu kolem dětského hřiště
MŠ Přídolí a případně na doplnění herních prvků hřiště MŠ Přídolí.
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2018-45-6 bylo schváleno.
ad 7) Místostarosta předložil zastupitelům k projednání návrh na přijetí předpisu: Základní pravidla postupů
souvisejících se zpracováním osobních údajů. Předpis je potřebný k plnění požadavků na zajištění GPDR Úřadu
městyse Přídolí. Místostarosta navrhuje schválit předpis: Základní pravidla postupů souvisejících se
zpracováním osobních údajů.

Návrh usnesení 2018-45-7: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje předpis: Základní pravidla postupů
souvisejících se zpracováním osobních údajů.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-45-7 bylo schváleno.
ad 8) Místostarosta předložil zastupitelům k projednání návrh na přijetí příspěvku z programu JčK POV 2018 –
Oprava veřejného osvětlení Přídolí ve výši 250.000 Kč. Místostarosta navrhuje přijetí příspěvku z programu JčK
POV 2018 – Oprava veřejného osvětlení Přídolí ve výši 250.000 Kč a pověření místostarosty p. Vítězslava Jílka
podpisem smlouvy.
Návrh usnesení 2018-45-8: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání přijímá příspěvku z programu JčK
POV 2018 – Oprava veřejného osvětlení Přídolí ve výši 250.000 Kč a pověřuje místostarostu p. Vítězslava Jílka
podpisem smlouvy.
pro: 7
proti: 0
zdržel se:0
Usnesení 2018-45-8 bylo schváleno.
ad 9) Místostarosta předložil zastupitelstvu k projednání návrh na výběr realizátora stavební akce – Opěrná zeď
kostela Sv. Vavřince VI. Etapa, obnova plotu. Rozpočet byl zpracován dle závazného stanoviska památkové
péče Český Krumlov. Byly obeslány 4 firmy, závaznou nabídku podala pouze firma Boxit s.r.o. Kájov
,IČ: 46682805, ve výši 272.235 s DPH. Předpokládaná cena tuto stavební akci byla 411.807 s DPH.
Místostarosta navrhuje schválit jako realizátora stavební akce – Opěrná zeď kostela Sv. Vavřince VI. Etapa,
obnova plotu, firmu Boxit s.r.o. Dvorská 194 Kájov 382 21, IČ: 46682805.
Návrh usnesení 2018-45-9: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje jako realizátora stavební
akce – Opěrná zeď kostela Sv. Vavřince VI. Etapa, obnova plotu, firmu Boxit s.r.o. Dvorská 194 Kájov 382 21,
IČ: 46682805.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-45-9 bylo schváleno.
ad 10) Místostarosta předložil zastupitelům k projednání návrh na zahájení stavební akce – Dešťová kanalizace
Spolí. Místostarosta navrhuje realizovat stavební akci „Dešťová kanalizace Spolí“ celou v roce 2018. Na
dodatečné finanční pokrytí této akce by převedl prostředky původně vyhrazené na opravu komunikace Městys
Přídolí, protože Městys Přídolí je až mezi náhradníky při udělování dotace na opravu místní komunikace PřídolíSpolí. Předpokládaný rozpočet stavební akce „Dešťová kanalizace Spolí je plánován ve výši 2.230.000 Kč bez
DPH. Zastupitelé měli dotazy na místostarostu p. Zdeňka Macka, který na ně odpověděl a seznámil je s detaily
projektu.
Návrh usnesení 2018-45-10: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje zahájení stavební akce –
Dešťová kanalizace Spolí, a to jako celé dílo dle projektu.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-45-10 bylo schváleno.
ad 11) Místostarosta předložil zastupitelům návrh na schválení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
pro stavební akci – „Dešťová kanalizace Spolí“. Přihlásili se zastupitelé p. Jiří Štěpánek a p. Jaroslav Písko,
místostarostové p. Vítězslav Jílek a p. Zdeněk Macek.
Návrh usnesení 2018-45-11: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje komisi pro otevírání obálek
a hodnotící komisi pro stavební akci – Dešťová kanalizace Spolí ve složení p. Jiří Štěpánek a p. Jaroslav Písko,
místostarostové p. Vítězslav Jílek a p. Zdeněk Macek.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-45-11 bylo schváleno.

ad 12) Místostarosta předložil zastupitelům návrh na schválení konání sportovní akce Rallye Classic Český
Krumlov 2018 v termínu 7-.8.9.2018 na návsi Přídolí (jako v roce 2017), kterou pořádá Automotoklub Český
Krumlov. Místostarosta navrhuje konání akce schválit.
Návrh usnesení 2018-45-12: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje konání sportovní akce Rallye
Classic 2018 Český Krumlov v termínu 7.-.8.9.2018 . Na návsi Přídolí proběhne rychlostní zkouška ve stejném
režimu jako v roce 2017.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-45-12 bylo schváleno.
ad 13) Místostarosta předložil zastupitelům žádost p. Františka Cimrhanzla , Pod Sklakou 525, Český Krumlov
381 01, o změnu územního plánu městyse Přídolí.
Místostarosta navrhuje vzít žádost na vědomí a rozhodnout o žádosti až při realizaci nového územního plánu
městyse Přídolí.
Návrh usnesení 2018-45-13: Zastupitelstvo městyse po projednání bere žádost na vědomí a rozhodnutí odkládá
na dobu, než bude řešen nový územní plán městyse Přídolí.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-45-13 bylo schváleno.
ad 14) Místostarosta předložil zastupitelům k projednání žádost o spolupráci – Domov se zvláštním režimem
Libníč. Místostarosta navrhuje žádost projednat a vzít na vědomí.
Návrh usnesení 2018-45-14: Zastupitelstvo městyse po projednání bere žádost o spolupráci – Domov se
zvláštním režimem Libníč na vědomí.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-45-14 bylo schváleno.
Příchod zastupitele p. Jiřího Rolníka 19:40
ad 15) Místostarosta předložil zastupitelům návrh na schválení nového ceníku pronájmu obecního traktoru a
hákového natahovače obyvatelům s trvalým pobytem v Přídolí. Stávající cena pronájmu je 400,- Kč s DPH za
motohodinu a 80,- Kč s DPH za hodinu práce strojníka. Místostarosta navrhuje 300,- Kč s DPH za motohodinu
práce stroje (jednotná cena za oba stroje) a 200,- Kč s DPH za hodinu práce strojníka. Zastupitelka p. Jitka
Bohdalová upozornila, že z těchto cen bude muset Městys Přídolí odvést ještě DPH, příjem bude ve výsledku
nižší. Zastupitelé následně v debatě navrhovali různé ceny pronájmu.
Návrh usnesení 2018-45-15: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje zvýhodněnou cenu pronájmu
obecního traktoru a hákového natahovače obyvatelům s trvalým pobytem v Přídolí za 300,- Kč s DPH za
motohodinu práce stroje (jednotná cena za oba stroje) a 200,- Kč s DPH za hodinu práce strojníka. Pronájem je
možný pouze pro nekomerční činnost.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-45-15 bylo schváleno.
ad 16) Různé :
a) Místostarosta předložil návrh na jmenování člena školské rady za zřizovatele. Stávajícímu členovi p.
Zdeňku Mackovi po 3 letech vyprší mandát. Místostarosta navrhuje opět p. Zdeňka Macka.
Návrh usnesení 2018-45-16a: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání jmenuje p. Zdeňka Macka
jako člena školské rady za zřizovatele
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2018-45-16a bylo schváleno.

b) Místostarosta předložil informaci od Ministerstva zemědělství ČR, které upozorňuje, že městys Přídolí
nemá založený Fond vodohospodářské infrastruktury. Tento fond není Městys Přídolí povinen jako
správce vodohospodářské infrastruktury zřídit, ministerstvo ovšem upozorňuje, že by to bylo vhodné.
Místostarosta uvedl, že cena vodného a stočného je nyní dotována, nebylo by z čeho tento fond plnit.
Návrh usnesení 2018-45-16b: Zastupitelstvo městyse Přídolí neschvaluje zřízení fondu
vodohospodářské infrastruktury. Údržbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury bude městys Přídolí
hradit z aktuálního rozpočtu nebo z přebytku hospodaření minulých let.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-45-16b bylo schváleno.
c) Místostarosta předložil žádost o příspěvek z rozpočtu – Linka bezpečí z.s. ve výši 5.000 Kč.
Návrh usnesení 2018-45-16c: Zastupitelstvo městyse Přídolí neschvaluje žádost o příspěvek z rozpočtu
pro Linku bezpečí z.s. ve výši 5.000 Kč.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-45-16c bylo schváleno.

ad 24) Diskuze
Zastupitel p. Jaroslav Písko se dotazoval na úklid v obci a zametání inertního materiálu po zimní údržbě.
Místostarosta p. Zdeněk Macek odpověděl, že zametání se provádí zapůjčeným smetákem instalovaným na
obecním traktoru, údržba zeleně je prováděna zaměstnanci Městyse Přídolí. Ke kvalitě úklidu obce bylo
následně rozsáhle diskutováno.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:04 hod.
Ověřil:
pan Jiří Štěpánek
pan Jaroslav Písko

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

Zápis ověřen

Ing. Vítězslav Jílek
místostarosta

