Zápis č. 47
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 47, dne 16.08.2018
Zahájení: 19:00
Přítomni: 7, dle presenční listiny
Omluveni: p. Jan Vávra, p. Josef Sýkora, p. Jiří Jurík, p. Oldřich Matějíček
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Vítězslav Jílek, místostarosta
Ověřovatelé zápisu: pan Jiří Rolník, pan Jaroslav Písko
Program:
Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Žádost o navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ Přídolí
Rozšíření kapacity MŠ Přídolí
Návrh na výběr realizátora akce „Územní plán městyse Přídolí“
Návrh na schválení zadávací dokumentace pro stavební akci „Dešťová kanalizace Spolí“
Návrh na schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
Návrh na podání žádosti o bezúplatný převod vybraných komunikací od SPÚ ČR
Návrh rozpočtového opatření č. 11
Zprávy finančního výboru zastupitelstva městyse Přídolí
Návrh na ukončení členství v DSO Poluška
Žádost o prodej části pozemku p.č. 12/2 a 2163 v k.ú. Přídolí
Návrh na narovnání hranic pozemků p.č. 1535/19 a 1535/7 v k.ú. Přídolí
Různé
a) Žádost spolku Přátelé bicyklového sportu o.s. o příspěvek z rozpočtu
b) Žádost spolku Přátelé bicyklového sportu o.s. o bezplatné zapůjčení pivních setů
c) Žádost spolku Přátelé bicyklového sportu o.s. o darování palivového dřeva
d) Žádost o prodej pozemku p.č.169/5 v k.ú. Přídolí
15. Diskuze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 46 ze dne 21.06.2018 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program, který navrhl rozšířit o body a) Žádost spolku Přátelé bicyklového
sportu o.s. o příspěvek z rozpočtu ; b) Žádost spolku Přátelé bicyklového sportu o.s. o bezplatné zapůjčení
pivních setů; c) Žádost spolku Přátelé bicyklového sportu o.s. o darování palivového dřeva; d) Žádost o prodej
pozemku p.č.169/5 v k.ú. Přídolí.
Návrh usnesení 2018-47-1: Program jednání byl schválen přítomnými členy ZM rozšířený o body a) až d).
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-47-1 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu pana Jiřího Rolníka a pana
Jaroslava Píska.
ad 3) Místostarosta předložil zastupitelům k projednání žádost paní ředitelky ZŠ a MŠ Přídolí p. Mgr. Jany
Jarošové o navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ Přídolí. A to na výmalbu MŠ a školní kuchyně, koberce do MŠ,
proplacení dovolené učitelky p. Malátové za školní rok 2017-18 a září-prosinec školního roku 2018-19 v celkové
výši 293.636 Kč . V letošním roce na dělení hodin už JčK neposkytl žádné finanční prostředky z rezerv. Učitele
nelze zaměstnat na „dohodu“ nebo na dobu určitou od září do června. Zastupitelé se v diskuzi shodli, že systém
dělení hodin je pro žáky přínosný. Finanční prostředky, které obec investuje nad rámec běžného financování,
považují zastupitelé za dobrou investici do kvalitnějšího vzdělání dětí. Zastupitelka paní Jitka Bohdalová
navrhla, aby žádané finanční prostředky na výmalbu škola uhradila ze svých rezerv. Zastupitel p. Jiří Štěpánek

uvedl, že by bylo vhodné místo dělení hodin zavést rovnou tři plnohodnotné třídy. Místostarosta navrhuje
poskytnout příspěvek v žádané výši.
Návrh usnesení 2018-47-3: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje žádost paní ředitelky ZŠ a
MŠ Přídolí p. Mgr. Jany Jarošové o navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ Přídolí. A to na výmalbu MŠ a školní
kuchyně, koberce do MŠ, proplacení dovolené učitelky p. Malátové za školní rok 2017-18 a září-prosinec
školního roku 2018-19, v celkové výši 293.636 Kč. Navýšení příspěvku zřizovatele bude financováno z přebytku
hospodaření minulých let.
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2018-47-3 bylo schváleno.
ad 4) Místostarosta předložil zastupitelům informace od ředitelky ZŠ a MŠ p. Mgr. Jany Jarošové k vývoji
naplnění kapacity tříd ZŠ a MŠ Přídolí v příštích 5 letech. Zastupitelé projednali jednotlivé varianty rozšíření ZŠ
a MŠ Přídolí. K dispozici byla i studie rozšíření MŠ formou samostatné budovy umístěné na dvoře školy.
Zastupitelé se v diskuzi shodli, že bude nutné rozšířit kapacitu MŠ i ZŠ. Místostarosta zastupitelům sdělil, že
firma Urbio Sisto, která zpracovala jak předchozí studii nástavby MŠ Přídolí, tak novou studii umístění MŠ na
dvoře školy, nemá kapacitu na zpracování projektu nástavby, kde by mimo školky byla i další třída ZŠ. Bude
nutné najít jiného architekta, který přepracuje projekt nástavby MŠ dle aktuálních potřeb ZŠ a MŠ.
Návrh usnesení 2018-47-4: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání pověřuje místostarostu Vítězslava
Jílka, aby se pokusil zajistit do příštího zasedání zastupitelstva spolupráci s vhodnou architektonickou kanceláří,
která přepracuje projekt nástavby MŠ dle aktuálních potřeb ZŠ a MŠ. Jako orientační termín realizace stavebních
úprav schvaluje zastupitelstvo rok 2020.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-47-4 bylo schváleno.
ad 5) Místostarosta předložil zastupitelům návrh na výběr realizátora akce „Územní plán městyse Přídolí“. Aby
bylo možné požádat o příspěvek z některého z dotačních titulů na realizaci nového územního plánu městyse
Přídolí, je nutné předem vybrat realizátora. Byly osloveny dvě firmy, s kterými v tomto směru Městys Přídolí již
spolupracoval, a to Projektový atelier AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk (územní plán r. 2000) a SP Studio
s.r.o. Ing. Pavel Pecha (změny územního plánu do současnosti). Do termínu konání zastupitelstva dorazila pouze
nabídka od firmy Projektový atelier AD s.r.o.. Firma SP Studio s.r.o. se omluvila, že nabídku nestihla
zpracovat.
Návrh usnesení 2018-47-5: Zastupitelstvo odkládá rozhodnutí o výběru realizátora akce „Územní plán městyse
Přídolí“ do doby než budou předloženy alespoň dvě cenové nabídky.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-47-5 bylo schváleno.
ad 6) Místostarosta předložil zastupitelům návrh na schválení zadávací dokumentace pro stavební akci „ Spolí –
kanalizace“ a návrh na schválení firem, které budou osloveny. Místostarosta navrhuje schválit zadávací
dokumentaci, dále schválit oslovení firem SWIETELSKI stavební s.r.o., IČ: 480 35 599, Stavitelství Matourek
s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, IČ: 251 68 002, Pokrývka spol. s r.o. , IČ: 281 49 157, ZemTechnik CB
s.r.o. , IČ 281 56 846. Členové komise pro otevírání obálek a hodnotící komise byli již vybráni.
Návrh usnesení 2018-47-6: Zastupitestvo městyse Přídolí po projednání schvaluje zadávací dokumentaci pro
stavební akci „ Spolí – kanalizace“ a seznam firem, které budou osloveny : SWIETELSKI stavební s.r.o., IČ:
480 35 599, Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, IČ: 251 68 002, Pokrývka spol. s r.o. ,
IČ: 281 49 157, ZemTechnik CB s.r.o. , IČ 281 56 846.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-47-6 bylo schváleno.
Ad 7) Místostarosta předložil zastupitelům návrh na schválení smlouvy o zřízení věcného břemene firmou
Seterm CB, s.r.o. Stavební akce : „ Cihelna – NN“ . Smlouva byla již schválena jako návrh smlouvy o smlouvě

budoucí. Místostarosta navrhuje tento návrh schválit, jak byl předložen a pověřit místostarostu p. Vítězslava
Jílka jejím podpisem.
Návrh usnesení 2018-47-7: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene firmou Seterm CB, s.r.o. stavební akce : „ Cihelna – NN“ a pověřuje místostarostu p. Vítězslava Jílka
jejím podpisem.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-47-7 bylo schváleno.
Ad 8) Místostarosta předložil zastupitelům návrh na opětovné podání žádosti o bezúplatný převod vybraných
komunikací od SPÚ ČR. Původní žádost z předchozích let byla podána v režimu, který již dle nové prováděcí
vyhlášky neexistuje. Je nutné podat žádost novou. Po konzultaci se zástupcem SPÚ ČR pob. České Budějovice
p. Holečkem, místostarosta sestavil aktuální seznam všech možných dostupných komunikací, o které navrhuje
požádat. Při přípravě nového územního plánu by tento seznam měl být zohledněn. Místostarosta navrhuje
schválit celý seznam vybraných komunikací v majetku SPÚ ČR, které má městys Přídolí zájem získat do
majetku a je možný bezúplatný převod.
Návrh usnesení 2018-47-8: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje seznam vybraných komunikací
v majetku SPÚ ČR, které má městys Přídolí zájem získat do majetku a je možný bezúplatný převod.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-47-8 bylo schváleno.
Ad 9) Místostarosta předložil zastupitelům ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 11.
Návrh usnesení 2018-47-9: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 11.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-47-9 bylo schváleno.
Ad 10) Místostarosta předložil zastupitelům zprávy finančního výboru zastupitelstva městyse Přídolí č. 14-16.
Zastupitelstvo bere zprávy na vědomí
Ad 11) Místostarosta předložil zastupitelům návrh na ukončení členství městyse Přídolí v DSO Poluška.
Členové DSO Poluška se usnesli, že za současného systému dotací ztratil spolek význam. Možnost žádat o
dotace se přesunula na tzv. MAS ( Místní akční skupiny ). Místostarosta navrhuje potvrdit vystoupení městyse
Přídolí z DSO Poluška.
Návrh usnesení 2018-47-11: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje vystoupení městyse Přídolí z DSO
Poluška.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-47-11 bylo schváleno.
Ad 12) Místostarosta předložil zastupitelům žádost o prodej části pozemku p.č. 12/2 a 2163 v k.ú. Přídolí od
Věry a Jiřího Cábových, Přídolí. Místostarosta navrhuje žádost odložit do doby, než bude v místě realizován
chodník a vyřešena bezpečnost pohybu aut kolem sousedních garáží – vzhledem k tomu, že p. Cába zde provádí
opravu automobilů.
Návrh usnesení 2018-47-12: Zastupitelstvo městyse po projednání odkládá rozhodnutí o žádosti manželů
Cábových do doby, než bude v místě realizován projekt na výstavbu chodníku.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-47-12 bylo schváleno.
Ad 13) Místostarosta předložil zastupitelům návrh na narovnání hranic pozemků p.č. 1535/19 a 1535/7 v k.ú.
Přídolí mezi Městysem Přídolí a p. Janem Fošumem. Městys Přídolí zasahuje komunikací k ČOV Přídolí do

pozemku p.č. 1535/19 v majetku p. Jana Fošuma. Pan Fošum je ochotem odprodat části svého pozemku, dle
předloženého GP.
Návrh usnesení 2018-47-13: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje narovnání hranic pozemků p.č.
1535/19 a 1535/7 v k.ú. Přídolí mezi Městysem Přídolí a p. Janem Fošumem dle předloženého Geometrického
plánu č. 441-334/2017. Schvaluje odkup nově vzniklých pozemků p.č. 1535/23 a 1535/24 v k.ú.Přídolí za cenu
200Kč za m2. Pověřuje místostarostu jednáním s p. Janem Fošumem o návrhu kupní smlouvy.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-47-13 bylo schváleno.
ad 14) Různé :
a) Místostarosta předložil žádost spolku Přátelé bicyklového sportu o.s. , zastoupeného panem Jiřím
Hanišem st., o příspěvek z rozpočtu ve výši 7.500 Kč na zajištění sportovní akce Přídolská padesátka,
15. ročník. Příspěvek bude použit na ceny, občerstvení, značení, poháry.
Návrh usnesení 2018-47-14a: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje žádost spolku Přátelé
bicyklového sportu o.s. , zastoupeného panem Jiřím Hanišem st., o příspěvek z rozpočtu městyse Přídolí
ve výši 7.500 Kč na zajištění sportovní akce Přídolská padesátka, 15. ročník. Příspěvek bude použit na
ceny, občerstvení, značení, poháry. Financování příspěvku bude hrazeno z přebytku hospodaření
minulých let
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-47-14a bylo schváleno.
b) Místostarosta předložil žádost spolku Přátelé bicyklového sportu o.s. , zastoupeného panem Jiřím
Hanišem st., o bezplatné zapůjčení pivních setů na zajištění sportovní akce Přídolská padesátka, 15.
ročník.
Návrh usnesení 2018-47-14b: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje žádost spolku
Přátelé bicyklového sportu o.s. , zastoupeného panem Jiřím Hanišem st., o bezplatné zapůjčení pivních
setů na zajištění sportovní akce Přídolská padesátka, 15. Ročník a promíjí poplatek za zapůjčení pivních
setů.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-47-14b bylo schváleno.
c) Místostarosta předložil žádost spolku Přátelé bicyklového sportu o.s. , zastoupeného panem Jiřím
Hanišem st., o darování palivového dřeva.
Návrh usnesení 2018-47-14b: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje žádost spolku
Přátelé bicyklového sportu o.s. , zastoupeného panem Jiřím Hanišem st., o o darování palivového dřeva.
Zastupitelstvo daruje neprodejné dřevo z jarních polomů – 1m3.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-47-14b bylo schváleno
d) Místostarosta předložil žádost Lucie Moravcové, bytem Přídolí 24 , 38101 Český Krumlov a Ľubomíra
Rusinka, bytem Jánské údolí 43, 38203 Křemže o prodej pozemku p.č.169/5 v k.ú. Přídolí dle
geometrického plánu č. 444-165/2018. Přítomná Lucie Moravcová ZM sdělila, že pokud by
zastupitelstvo nechtělo rozhodnout o prodeji pozemku, postačil by veřejný příslib, že jim bude pozemek
nabídnut k prodeji. Protože chtějí nákup pozemku financovat hypotékou, potřebují pro jednání s bankou
písemný souhlas nebo příslib, že pozemek jim pozemek bude jako prvním nabídnut k prodeji.
Návrh usnesení 2018-47-14d: Dle geometrického plánu č. 444-165/2018 vznikl pozemek p.č. 169/5
v k.ú. Přídolí o velikosti 439m2. Záměr prodat tento pozemek byl zveřejněn na Úřední desce Městyse

Přídolí od 27.06.2018 do 13.07.2018. Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr prodat pozemek p.č. 169/5
v k.ú. Přídolí slečně Lucii Moravcové, bytem Přídolí 24, 38101 Český Krumlov a panu Ľubomíru
Rusinkovi, bytem Jánské údolí 43 38203 Křemže a to za cenu 200 Kč za m2 tj. za celý pozemek za
87.800,- Kč.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-47-14d bylo schváleno.

ad 15) Diskuze
bez diskuze
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:08 hod.
Ověřil:
pan Jiří Rolník

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

pan Jaroslav Písko

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

Zápis ověřen

Ing. Vítězslav Jílek
místostarosta

