Zápis č. 48
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 48, dne 12.09.2018
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 Zdeněk Macek, paní Jitka Bohdalová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh na výběr realizátora akce „Územní plán městyse Přídolí“
Návrh na výběr realizátora stavební akce „Dešťová kanalizace Spolí“
Žádost o poskytnutí vratné finanční výpomoci
Návrh na schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce –
„Zahořanky 2522/8 / NN“
Návrh na podání žádosti o vstup do MAS Pomalší
Různé
Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 47 ze dne 16.08.2018 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program.
Návrh usnesení 2018-48-1: Program jednání byl schválen přítomnými členy ZM.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-48-1 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu pana Zdeňka Macka a paní
Jitku Bohdalovou.
ad 3) Místostarosta předložil zastupitelům návrh na výběr realizátora akce „Územní plán městyse Přídolí“. Aby
bylo možné požádat o příspěvek z některého z grantových programů na realizaci nového územního plánu městyse
Přídolí, je nutné předem vybrat realizátora. Místostarosta oslovil 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). Nabídka od firmy Projektový atelier AD
s.r.o. s cenou 375.000 s DPH, nabídka firmy SP Studio s.r.o. 943.800,- s DPH. Místostarosta navrhuje vybrat jako
realizátora firmu s nejnižší nabídkovou cenou s tím, že pokud obec neobdrží dotaci na zpracování plánu vyhrazuje
si právo odstoupit od smlouvy.
Návrh usnesení 2018-48-3: Zastupitelstvo po projednání schvaluje jako realizátora akce „Územní plán městyse
Přídolí“ firmu Projektový atelier AD s.r.o. s cenou 375.000 s DPH. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo odstoupit
od smlouvy v případě, že na akci „Územní plán městyse Přídolí“ neobdrží dotaci nebo bude přidělena dotace
v nedostatečné výši, která neumožní akci financovat.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-48-3 bylo schváleno.
ad 4) Místostarosta předložil zastupitelům k projednání návrh na výběr realizátora pro stavební akci „ Spolí –
kanalizace“. Místostarosta předkládá zprávu komise pro otevírání obálek a hodnotící komise. Komise doporučuje
zastupitelstvu vybrat jako realizátora firmu BEWSTAV s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 1.893.984 bez DPH.
Místostarosta navrhuje zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

Návrh usnesení 2018-48-4: Zastupitelstvo po projednání ruší výběrové řízení bez udání důvodu.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-48-4 bylo schváleno.
ad 5) Místostarosta předložil zastupitelům žádost od LDO Přídolí, zastoupené p. Vlastimilem Peškem,
o poskytnutí vratné finanční výpomoci ve výši 600.000 Kč splatné do 2 let. Z důvodu rozsáhlé kůrovcové kalamity
značně poklesla cena dřeva a současně se zvýšily náklady na pěstební činnost až o 80 procent. Provádí se pouze
nahodilá těžba. Je značně neekonomické provádět plánovanou těžbu z důvodu poklesu ceny dřeva. Vratná finanční
výpomoc členů družstva je výhodnější než komerční provozní úvěr. Každý z členů družstva by poskytl na základě
veřejnoprávní smlouvy stejnou částku. Výše nájemného pro členy by nadále zůstala stejná. Městys Přídolí dostává
měsíčně od LDO cca. 100.000 Kč. Místostarosta navrhuje schválit žádost od LDO Přídolí, zastoupené p.
Vlastimilem Peškem, o poskytnutí vratné finanční výpomoci ve výši 600.000 Kč splatné do 2 let a pověřit
místostarostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Návrh usnesení 2018-48-5: Zastupitelstvo schvaluje žádost LDO Přídolí, zastoupené p. Vlastimilem Peškem, o
poskytnutí vratné finanční výpomoci ve výši 600.000 Kč splatné do 2 let a pověřuje místostarostu Vítězslava Jílka
podpisem veřejnoprávní smlouvy.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-48-5 bylo schváleno.
Ad 6) Místostarosta předložil zastupitelům návrh na schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene firmou E.ON Česká republika s.r.o. Stavební akce: „ Zahořanky 2522/8 p. Jícha - NN “ . Jedná se o
přípojku pro trvalé bydlení. Místostarosta navrhuje tento návrh schválit, jak byl předložen.
Návrh usnesení 2018-48-6: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene firmou E.ON Česká republika s.r.o. Stavební akce : „ Zahořanky 2522/8 p. Jícha - NN “
A pověřuje starostu podpisem smlouvy.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-48-6 bylo schváleno.
Ad 7) Místostarosta předložil zastupitelům návrh na vstup do MAS Pomalší. Na jednání zastupitelstva č. 47 byl
schválen návrh na ukončení členství v DSO Poluška. V MAS Pomalší bylo Přídolí členem přes DSO Poluška.
Z MAS bude v budoucnosti možné čerpat dotace. Místostarosta navrhuje podat žádost na vstup do MAS Pomalší.
Návrh usnesení 2018-48-7: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje návrh na vstup městyse Přídolí do
MAS Pomalší a pověřuje místostarostu Vítězslava Jílka podat žádost na vstup do MAS Pomalší.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2018-48-7 bylo schváleno.
ad 8) Diskuze
bez diskuze
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:30 hod.
Ověřil:
pan Zdeněk Macek

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

paní Jitka Bohdalová

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

Zápis ověřen 19.09.2018

Ing. Vítězslav Jílek
místostarosta

