Zápis č. 8.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 8 dne 16. 05. 2019
Zahájení: 19:00
Přítomni: 9, dle presenční listiny
Omluveni: paní Jitka Bohdalová, p. Jiří Štěpánek
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Ing. Vítězslav Jílek, starosta
Ověřovatelé zápisu: paní Hana Fleischhansová, pan Ing. Jiří Haniš

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh na schválení investičních záměrů ZŠ a MŠ Přídolí pro MAP ORP Český
Krumlov
Návrh na schválení bezplatného převedení automobilu TATRA T 815
do majetku městyse Přídolí
Návrh na schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemků do majetku městyse
Přídolí
Návrh na přijetí příspěvku z programu JčK – Drobná sakrální architektura
Návrh na přijetí příspěvku z programu JčK – Podpora školství
Kalkulace vodného a stočného za rok 2018, cena vodného a stočného
Návrh na pověření starosty jednat o koupi pozemku p.č. 2164 v k.ú Přídolí
Žádost o odkoupení pozemků p.č. 1712 a 1719 k.ú. Zátes
Žádost o povolení pořádání Dětského dne ve farské zahradě
Žádost o příspěvek na provoz Linky bezpečí, z.s.
Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva spojených s odměňováním zastupitelů
Technické zázemí obce
Různé
a) Žádost o příspěvek z rozpočtu městyse - Římskokatolická farnost Přídolí
b) Termín Svatovavřinecké pouti 2020
c) Žádost o bezplatné užívání pozemku pro požární sport – SDH Přídolí
d) Návrh na přijetí příspěvku z programu JčK – Program obnovy venkova
e) Návrh na poskytnutí daru pro HZS JčK
f) Žádost o opětovné projednání prodeje části pozemku p.č. 2798/5 k.ú. Malčice Osek
Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 7 ze dne 04.04.2019 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program. Starosta p. Vítězslav Jílek navrhl rozšířit program
jednání v bodě 9) Různé o body a) Žádost o příspěvek z rozpočtu městyse - Římskokatolická
farnost Přídolí, b) Termín Svatovavřinecké pouti 2020, c) Žádost o bezplatné užívání pozemku pro
požární sport - SDH Přídolí d) Návrh na přijetí příspěvku z programu JčK – Program obnovy
venkova, e) Návrh na poskytnutí daru pro HZS JčK, f) Žádost o opětovné projednání prodeje části
pozemku 2798/5 k.ú. Malčice Osek .
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva rozšířený o body a) až f).
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-08-01 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu paní Hanu
Fleischhansovou a pana Ing. Jiřího Haniše.

ad 3) Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh na schválení investičních priorit ZŠ a MŠ
Přídolí pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD
zpracovaný pro ORP, území MAP ORP Český Krumlov. Seznam musí být projednán v ZM a
předán ORP Český Krumlov do 25.5.2019. Investiční priority zpracovala p. ředitelka ZŠ a MŠ
Přídolí p. Mgr Jana Jarošová. Co není uvedeno v tomto seznamu, tak na to nejde žádat dotace
z MAS a ministerských grantových programů. Starosta navrhuje schválit seznam investičních
priorit ZŠ a MŠ Přídolí, jak je předložen. Od zastupitelů nebylo jiných podnětů.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje seznam investičních priorit ZŠ a MŠ
Přídolí pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD
zpracovaný pro ORP, území MAP ORP Český Krumlov. Seznam je přílohou tohoto usnesení.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-08-03 bylo schváleno.
ad 4) Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh na schválení bezplatného převedení
automobilu TATRA T 815 CAS 32 v hodnotě 700.000 Kč od Hasičského záchranného sboru JčK
do majetku městyse Přídolí pro potřeby JSDHO Přídolí. V den konání ZM dorazil od HZS JčK
návrh darovací smlouvy na tento vůz. Starosta navrhuje schválit návrh darovací smlouvy na
automobil TATRA T 815 CAS 32 v hodnotě 700.000 Kč, jak je předložen a navrhuje pověřit
starostu podpisem darovací smlouvy.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje návrh darovací smlouvy na automobil TATRA T 815
CAS 32 v hodnotě 700.000 Kč, jak je předložen a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Zároveň schvaluje vyřazení stávajícího vozu Tatra RT z majetku městyse Přídolí.
Návrh darovací smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-08-04 bylo schváleno.
ad 5) Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
do majetku městyse Přídolí od Státního pozemkového úřadu. Jedná se o část komunikací z již
schváleného seznamu žádaných pozemků od Státního pozemkového úřadu. Starosta navrhuje
schválit návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemků do majetku městyse Přídolí a pověřit
starostu podpisem smlouvy.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemků do
majetku městyse Přídolí od Státního pozemkového úřadu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Návrh smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-08-05 bylo schváleno.
ad 6) Starosta předložil návrh na přijetí příspěvku z programu JčK – Drobná sakrální architektura
ve výši 45.000,- Kč na opravu kapličky u Mottlů. Celkové náklady na opravu jsou odhadovány na
112.000,- Kč. Starosta navrhuje přijmout příspěvek z programu JčK – Drobná sakrální architektura
ve výši 45.000,- Kč a pověřit starostu podpisem smlouvy.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání přijímá příspěvek z programu JčK –
Drobná sakrální architektura ve výši 45.000,- Kč, pověřuje starostu podpisem smlouvy a
rozpočtovou změnou na dofinancování celkových nákladů a to z přebytku hospodaření minulých
let. Návrh smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-08-06 bylo schváleno.
ad 7) Starosta předložil návrh na přijetí příspěvku z programu JčK – Podpora školství ve výši
93.000,- Kč na Didaktické pomůcky pro ZŠ a MŠ. Celkové náklady na nákup pomůcek činí
155.000,- Kč. Starosta navrhuje přijmout příspěvek z programu JčK – Podpora školství ve výši
93.000,- Kč a pověřit starostu podpisem smlouvy.

Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání přijímá příspěvek z programu JčK –
Podpora školství ve výši 93.000,- Kč, pověřuje starostu podpisem smlouvy a rozpočtovou změnou
na dofinancování celkových nákladů a to z přebytku hospodaření minulých let.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-08-07 bylo schváleno.
ad 8) Starosta předkládá zastupitelům k projednání kalkulaci vodného a stočného za rok 2018
v souladu se zněním zákona č. 274/2001 a vodovodech a kanalizacích. Jednotkové vlastní náklady
činily na „vodné“ 22,92 Kč + DPH 15% ( cena fakturovaná obyvatelům 21,71 + DPH 15% , tj.
vodné 25 Kč vč. DPH ) dotace obce 5,1%. Stočné vlastní náklady 27,67 Kč + DPH 15% ( cena
fakturovaná obyvatelům 13,04 + DPH 15% , tj. stočné 15,- Kč vč. DPH ) dotace obce 52,8%.
Starosta navrhuje upravit stočné za 1m3 od 1.7.2019 o 5,- Kč, tedy na 20Kč vč. DPH. Zastupitelé
na toto téma živě diskutovali. Starosta sdělil, že náklady na údržbu ČOV ještě porostou, protože
bude nutné vybudovat infrastrukturu na měření balastní vody, která teče mimo ČOV při větších
srážkách. Za tuto vodu bude muset městys státu odvádět poplatek. Dále uvedl, že pro jihočeský kraj
stát stanovil tzv. sociální výši vodného a stočného na 110,- Kč za m3 vč DPH.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje změnu stočného za 1m3
od 1.7.2019 o 5,- Kč, tedy na 20Kč vč. DPH.
pro:
8
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2019-08-08 bylo schváleno.
ad 9) Starosta předložil zastupitelům návrh na získání pozemku p.č. 2164 v k.ú Přídolí od ZEMOS
Zubčice spol. s r.o. Před 2 lety byl pozemek městysi Přídolí nabídnut za 250 Kč za m2,
zastupitelstvo tuto cenu odmítlo jako vysokou. Nyní proběhlo nové jednání z důvodu nutného
souhlasu firmy ZEMOS Zubčice spol. s r.o. s vybudováním chodníku, který městys v letošním roce
plánuje zbudovat i přes tento pozemek. ZEMOS Zubčice spol. s r.o. nebude blokovat výstavbu
chodníku, ale rád by pozemek směnil za travnatou plochu. Vytipovali pro jednání pozemek 1304/15
v k.ú. Přídolí. Vzhledem k různým velikostem projednávaných pozemků jsou ochotni jednat
o doplatku. Starosta navrhuje nezamítnout návrh na směnu a jednat o výši doplatku. Zastupitelé
diskutovali o možné směně a případné výši doplatku. Někteří se klonili spíše k prodeji.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání pověřuje starostu dalším jednáním o
prodeji nebo směně.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-08-09 bylo schváleno.
ad 10) Starosta předložil žádost p. Karla Mondeka, Dubová 3, Přídolí o prodej pozemků p.č. 1712
a 1719 k.ú. Zátes z důvodu umístění včelstev. Starosta navrhuje pozemky neprodat, ale dlouhodobě
pronajmout. Zastupitelé se shodli, že chování včel je veřejně prospěšná činnost, kterou je v dnešní
době potřeba podporovat. Proto by potřebné místo pro umístění včel mělo být poskytnuto
bezúplatně. Totéž by se do budoucna mělo týkat všech včelařů, kteří chtějí chovat včely na
pozemcích v majetku městyse Přídolí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání zamítá žádost p. Karla Mondeka,
Dubová 3, Přídolí o prodej pozemků p.č. 1712 a 1719 k.ú. Zátes z důvodu umístění včelstev.
Zastupitelstvo schvaluje bezplatný pronájem pozemků p.č. 1712 a 1719 k.ú. Zátes z důvodu
umístění včelstev. Zastupitelstvo schvaluje, že nové pronájmy pozemků pro chov včel, přiměřené
svou velikostí svému účelu, budou pronajaty bezúplatně. Stávající nájemci, kteří mají pozemky za
účelem chovu včel pronajaté od městyse Přídolí si mohou požádat o odpuštění nájemného.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-08-10 bylo schváleno.
ad 11) Starosta předložil žádost TJ Sokol, oddíl Akce dětem, zastoupený p. Kateřinou Pískovou,
o souhlas s pořádáním Dětského dne 1.6.2019 ve „Farské zahradě“. Starosta navrhuje schválit
konání akce Dětský den 1.6.2019 ve Farské zahradě.

Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje po projednání žádost TJ Sokol, oddíl
Akce dětem, zastoupený p. Kateřinou Pískovou, o souhlas s pořádáním Dětského dne 1.6.2019 ve
„Farské zahradě“.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-08-11 bylo schváleno.
ad 12) Starosta předložil žádost spolku Linka bezpečí z.s. o příspěvek na provoz ve výši 5000,- Kč.
Starosta navrhuje příspěvek neschválit stejně jako v minulých letech.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje po projednání žádost spolku Linka
bezpečí z.s. o příspěvek na provoz ve výši 5000,- Kč .
pro:
5
proti: 0
zdržel se: 4
Usnesení 2019-08-12 nebylo schváleno.
ad 13) Starosta předložil návrh na revokaci všech usnesení ZM spojených s výkonem funkce
zastupitelů, kteří mají navíc funkci ve výborech. Zastupitelstvo městyse Přídolí revokuje částečně
nebo plně následující usnesení, a to vždy v souvislosti s výší odměny neuvolněného zastupitele:
- usnesení číslo: 2018-01-09b ze dne 15. 11. 2018
- usnesení číslo: 2018-02-18e ze dne 15. 11. 2018
- usnesení číslo: 2018-02-18f ze dne 15. 11. 2018
- usnesení číslo: 2018-03-06a ze dne 06. 12. 2018
- usnesení číslo: 2018-03-07a ze dne 06. 12. 2018
- usnesení číslo: 2018-04-23d ze dne 20. 12. 2018
- usnesení číslo: 2018-04-23e ze dne 20. 12. 2018
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o
obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, poskytována odměna ve výši dle následující tabulky, a to ode dnešního dne:
Předseda výboru: 1500,- Kč, člen výboru 750,- Kč, řadový zastupitel 500,- Kč. V tuto chvíli je
jmenovitě výše odměny neuvolněných zastupitelů stanovena takto:
funkce
neuvolněný místostarosta
předseda finančního výboru
předseda kontrolního výboru
předseda stavebního výboru
předseda kulturního výboru
člen finančního výboru (není zastupitel)
člen finančního výboru (není zastupitel)
člen kontrolního výboru
člen kontrolního výboru (není zastupitel)
člen kontrolního výboru (není zastupitel)
člen stavebního výboru (není zastupitel)
člen stavebního výboru (není zastupitel)
člen stavebního výboru
člen stavebního výboru
člen kulturního výboru
člen kulturního výboru

jméno
Zdeněk Macek
Jitka Bohdalová
Jiří Štěpánek
Ing. Jiří Haniš
Marie Pavlisová
Věra Cábová
Lenka Vávrová
Pavel Mittasch
Jarovlav Písko
Jan Písko
Jiří Rolník
Petr Dobeš
Jan Valicsek
Martin Pöschl
Hlana Fleischansová
Josef Sýkora

výše odměny
22 744,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750,00
750,00
750,00
750,00

V souvislosti s revokací usnesení o výši odměn zastupitelé městyse a Městys Přídolí netrvají na
zpětném přepočítávání ani vrácení odměn.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvalují revokaci usnesení :
- usnesení číslo: 2018-01-09b ze dne 15. 11. 2018
- usnesení číslo: 2018-02-18e ze dne 15. 11. 2018
- usnesení číslo: 2018-02-18f ze dne 15. 11. 2018
- usnesení číslo: 2018-03-06a ze dne 06. 12. 2018
- usnesení číslo: 2018-03-07a ze dne 06. 12. 2018
- usnesení číslo: 2018-04-23d ze dne 20. 12. 2018
- usnesení číslo: 2018-04-23e ze dne 20. 12. 2018

a v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon
jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva městyse takto: předseda výboru 1.500,00 Kč,
člen výboru 750,00 Kč, člen zastupitelstva bez další funkcí 500,00 Kč.
Zastupitelstvo městyse Přídolí v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode
dne přijetí tohoto usnesení. V souvislosti s revokací usnesení o výši odměn zastupitelé městyse a
Městys Přídolí netrvají na zpětném přepočítávání ani vrácení odměn. V případě nastoupení
náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální
změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (předsedy výboru,
člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. Zastupitelé městyse Přídolí
netrvají na zpětném přepočítávání ani vrácení odměn.
funkce
neuvolněný místostarosta
předseda finančního výboru
předseda kontrolního výboru
předseda stavebního výboru
předseda kulturního výboru
člen finančního výboru (není zastupitel)
člen finančního výboru (není zastupitel)
člen kontrolního výboru
člen kontrolního výboru (není zastupitel)
člen kontrolního výboru (není zastupitel)
člen stavebního výboru (není zastupitel)
člen stavebního výboru (není zastupitel)
člen stavebního výboru
člen stavebního výboru
člen kulturního výboru
člen kulturního výboru

pro:
9
proti:
Usnesení 2019-08-13 bylo schváleno.

0

jméno
Zdeněk Macek
Jitka Bohdalová
Jiří Štěpánek
Ing. Jiří Haniš
Marie Pavlisová
Věra Cábová
Lenka Vávrová
Pavel Mittasch
Jarovlav Písko
Jan Písko
Jiří Rolník
Petr Dobeš
Jan Valicsek
Martin Pöschl
Hlana Fleischansová
Josef Sýkora

výše odměny
22 744,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750,00
750,00
750,00
750,00

zdržel se: 0

ad 14) Starosta předložil k projednání návrh Studie staveb pro technické zázemí obce v půdorysu
bývalého dvora fary. Obsah studie: Sběrný dvůr, Hasičská zbrojnice, Skladové a společenské
prostory, zázemí s venkovními záchody pro farskou zahradu a zázemí pro bufet. Starosta navrhuje
nechat zpracovat projekt těchto staveb až po stavební povolení.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje studii: Sběrný dvůr, Hasičská zbrojnice,
Skladové a společenské prostory, které mohou sloužit i jako příležitostné společenské zázemí
s venkovními záchody pro farskou zahradu a zázemí pro bufet. Pro zpracování projektu schvaluje
věž hasičské zbrojnice v dřevěné odlehčené verzi. Ostatní části studie schvaluje beze změn.
Zastupitelstvo pověřuje starostu zpracováním projektu až po stavební povolení. Zastupitelstvo
pověřuje starostu rozpočtovou změnou ve výši 300.000,- Kč a to z přebytku hospodaření minulých
let.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-08-14 bylo schváleno.
ad 15) Různé
ad 15a) Starosta předložil žádost o příspěvek z rozpočtu městyse Přídolí na opravu kostela sv.
Vavřince v Přídolí. Žádost předložila Římskokatolická farnost Přídolí, zastoupená p. prelátem Mgr.
Václavem Píchou, JC. D. Výše příspěvku je žádána ve výši 20.000,- Kč. Starosta navrhuje schválit
žádost vzhledem k tomu, že Římskokatolická farnost Přídolí nechala v loňském roce opravit větší
část věže kostela.

Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje žádost Římskokatolické
farnosti Přídolí, zastoupená p. prelátem Mgr. Václavem Píchou, JC. D. ve výši 20.000,- Kč a
pověřuje rozpočtovou změnou z přebytku hospodaření minulých let.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-08-15a bylo schváleno.
ad 15b) Starosta předložil odpověď Římskokatolické farnosti Přídolí, zastoupené p. prelátem Mgr.
Václavem Píchou, JC. D. na dotaz, zda by nebylo možné přeložit konání tradiční Svatovavřinecké
církevní pouti na 9.8.2020. Odpověď je kladná.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje konání hlavních oslav
výročí 800 let od první zmínky o existenci Přídolí na 7.-9. 8. 2020.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-08-15b bylo schváleno.
ad 15c) Starosta předložil žádost SDH Přídolí o bezplatný pronájem části pozemků p.č. 210/2,
346/4 v k.ú. Přídolí pro vytvoření zázemí pro požární sport. Starosta uvedl, že pozemky má obec
pronajaty od Římskokatolické farnosti Přídolí. Pro případný pronájem bude potřeba jejich souhlas.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje bezplatný pronájem části
pozemků p.č. 210/2, 346/4 v k.ú. Přídolí pro vytvoření zázemí pro požární sport za podmínek, že
s tímto bude souhlasit Římskokatolické farnosti Přídolí a vytvoření zázemí pro požární sport bude
provedeno v souladu s platnou legislativou. V případě ukončení bezplatného pronájmu budou
pozemky uvedeny do původního stavu.
pro:
8
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2019-08-15c bylo schváleno.
ad 15d) Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh na přijetí příspěvku z programu JčK
POV 2019 – Vybudování chodníku od LDO směrem Kaplice ve výši 245.000 Kč. Starosta navrhuje
přijetí příspěvku z programu JčK POV 2019 – Vybudování chodníku od LDO směrem Kaplice ve
výši 245.000 Kč a pověření starosty podpisem smlouvy.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje přijetí příspěvku z
programu JčK POV 2019 – Vybudování chodníku od LDO směrem Kaplice ve výši 245.000 Kč a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-08-15d bylo schváleno.
ad 15 e) Starosta předložil zastupitelům návrh darování traktoru Hector z majetku městyse Přídolí
Hasičskému záchrannému sboru České Budějovice, pobočka Český Krumlov. Traktor se více než
dva roky nepoužívá. Výjimečně v případě závad na jiné technice. I tak je ovšem potřeba stálých
investicí do zajištění jeho provozu. Starosta odhaduje cenu traktoru na 70.000 Kč. V případě
darování zůstane pro údržbu obce technika: traktor Zetor Crystal a pracovní stroj Bonetti.
Návrh Usnesení 15e: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje darování traktoru
Hector z majetku městyse Přídolí Hasičskému záchrannému sboru České Budějovice, pobočka
Český Krumlov a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-08-15e bylo schváleno.
ad 15 f) Starosta předložil zastupitelům opětovně návrh na prodej části pozemku p.č. 2798/5 k.ú.
Malčice-Osek podanou Milanem a Annou Vavřinovými, Silniční domky 20, 381 01 Přídolí. Slovo
dostal přítomný p. Vavřina ml. . Zastupitelům přednesl svůj záměr, proč by rád odkoupil část
zmiňovaného pozemku. Oznámil, že jeho úmyslem je udržet pozemek udržovaný a chce na něm mít
stání pro auta. Nechce v místě koupí pozemku způsobit žádné sousedské spory. Zastupitelům
následně odpovídal na dotazy. Místostarosta p. Zdeněk Macek a zastupitel p. Jan Valiscek řekli, že
s prodejem nesouhlasí, protože by v budoucnu nebyl přístup k sousední parcele č. 2782/2 k.ú.
Malčice-Osek aj.

Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje návrh na prodej části pozemku
p.č. 2798/5 k.ú. Malčice-Osek podanou Milanem a Annou Vavřinovými, Silniční domky 20, 381 01
Přídolí.
pro:
0
proti: 5
zdržel se : 4
Usnesení 2019-08-15f nebylo schváleno.

ad 16) Diskuse: Bez diskuze
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:59 hod.
Ověřil: paní Hana Fleischhansová
pan Ing. Jiří Haniš

……………………….
..................................

Vítězslav Jílek
Starosta

