Zápis č. 7.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 7. dne 04. 04. 2019
Zahájení: 19:00
Přítomni: 9, dle presenční listiny
Omluveni: p. Zdeněk Macek, p. Jiří Štěpánek
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Vítězslav Jílek, starosta
Ověřovatelé zápisu: pan Pavel Mittasch, paní Marie Pavlisová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Žádost o prodej částí pozemků p.č. 200/3, 200/2, 198/18 v k.ú. Přídolí
Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Přídolí
Návrh na výběr realizátora stavební akce „Dešťová kanalizace Spolí“
Návrh na schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s SETERM CB a.s. – „Machovice NN“
Návrh podání žádosti o příspěvek z dotačního titulu Dotace pro jednotky SDH obcí
na zakoupení nového DA automobilu pro JSDHO Přídolí
Návrh na schválení Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu
Různé
a) Žádost SDH Přídolí o bezplatné zapůjčení lavic
b) Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Přídolí o souhlas zřizovatele s přijetím daru
c) Žádost o opětovné projednání prodeje části 2798/5 k.ú. Malčice Osek
d) Návrh na schválení nového ceníku pronájmu obecního traktoru a fekálního
návěsu obyvatelům s trvalým pobytem v Přídolí
e) Přídolí 800 let
Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 6 ze dne 28.02.2019 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program. Starosta p. Vítězslav Jílek navrhl rozšířit program
jednání v bodě 9) Různé o body a) Žádost SDH Přídolí o zapůjčení lavic, b) Žádost ředitelky ZŠ
a MŠ Přídolí o souhlas zřizovatele s přijetím daru, c) Žádost o opětovné projednání prodeje části
2798/5 k.ú. Malčice Osek d) Návrh na schválení nového ceníku pronájmu obecního traktoru a
fekálního návěsu obyvatelům s trvalým pobytem v Přídolí, e) Přídolí 800 let.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva rozšířený o body a) až e).
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-07-01 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu pana Pavla
Mittasche, paní Marii Pavlisovou.
ad 3) Starosta předložil zastupitelům k projednání žádost p. Pavla Knížka, bytem Dukelská 265/10,
37001 České Budějovice o prodej části pozemků p.č. p.č. 200/3, 200/2, 198/18 v k.ú. Přídolí. Pan
Pavel Knížek žádost předložil opakovaně. Zastupitelstvo vždy žádost odmítlo s tím, že se jedná o
pozemky, na kterých je v platném územním plánu městyse Přídolí navržena komunikace.

Naposledy p. Knížek podal žádost o změnu územního plánu, kde žádá o zrušení
komunikace na zmiňovaných pozemcích. Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí o zrušení
komunikace v územním plánu na dobu, než bude řešen nový územní plán. Starosta
navrhuje odložit rozhodnutí o žádosti o prodej části pozemků p.č. 200/3, 200/2, 198/18
v k.ú. Přídolí na dobu, než bude řešen nový územní plán městyse Přídolí.

Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání odkládá rozhodnutí o žádosti o prodej části

pozemků p.č. 200/3, 200/2, 198/18 v k.ú. Přídolí na dobu, než bude řešen nový územní plán
městyse Přídolí.
pro:
09
proti:
Usnesení 2019-07-03 bylo schváleno.

0

zdržel se: 0

ad 4) Starosta předložil zastupitelům II. verzi návrhu rozšíření ZŠ a MŠ Přídolí. Protože došlo ke
změně vyhlášek a prováděcích předpisů požární ochrany u výstavby mateřských škol, není
v současné době možné stavět mateřské školky ( s kapacitou více než 12 dětí ) v nadzemním podlaží
z hořlavých materiálů, tedy formou dřevostavby. Původní návrh rozšíření kapacity školky z roku
2012, který šel touto cestou, je tak již nerealizovatelný. Protože už byla realizována jedna třída MŠ
jako dřevostavba v prvním patře, není možné nástavbu školky realizovat i jako zděnou stavbu,
protože s dřevostavbou by sdílela únikovou cestu. V patře formou dřevostavby je možné realizovat
pouze rozšíření základní školy.
Starosta předložil 2 varianty možných řešení: A) Již jednou zamítnutý návrh firmy Urbio Sisto –
školka formou dřevostavby ve dvoře stávající budovy a školu rozšířit jako nástavbu MŠ.
B) Návrh ateliéru Ing. arch. Anastasia Kan, Ing. arch. Ondřej Meloun: škola formou dřevostavby
jako nástavba MŠ, školka rozšířena směrem do zahrady taktéž jako dřevostavba ( z hlediska požární
ochrany se jedná o přízemní řešení školky ). K oběma řešením se vyjádřila přítomná ředitelka MŠ a
ZŠ Přídolí p. Jana Jarošová. Obě varianty dostatečně pokrývají její požadavky na rozšíření kapacit a
výuky, spíše by preferovala variantu ateliéru Ing. arch. Anastasia Kan, Ing. arch. Ondřej Meloun,
kde je řešena bezbariérovost školy formou výtahu. Zastupitelé živě diskutovali o potřebnosti
rozšíření ZŠ a MŠ Přídolí. V diskuzi se shodli, že není vhodné zastavět dvůr školy hmotou budovy
školky, pokud existuje i jiná varianta rozšíření MŠ. Starosta navrhuje schválit variantu rozšíření
školy a školky podle návrhu ateliéru Ing. arch. Anastasia Kan, Ing. arch. Ondřej Meloun.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje studii rozšíření ZŠ a MŠ
Přídolí předloženého ateliérem Ing. arch. Anastasia Kan, Ing. arch. Ondřej Meloun, Brloh 253,
382 06 Brloh. Zastupitelstvo pověřuje starostu přípravou cenové nabídky na projekt pro stavební
povolení a prováděcí dokumentaci.
pro:
08
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2019-07-04 bylo schváleno.
ad 5) Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh na výběr realizátora pro stavební akci
„Spolí – kanalizace“. Starosta předložil zprávu komise pro otevírání obálek a hodnotící komise.
Komise doporučuje zastupitelstvu vybrat jako realizátora firmu IRO Stavební s.r.o., Domoradice
303, Český Krumlov, 38101 IČ: 260 72 912 s nejvýhodnější nabídkovou cenou 1.530.560,- Kč bez
DPH. Starosta navrhuje schválit jako realizátora firmu IRO Stavební s.r.o. s nejvýhodnější
nabídkovou cenou 1.530.560,- Kč bez DPH.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje jako realizátora stavební
akce „Spolí – kanalizace“ firmu IRO Stavební s.r.o., Domoradice 303, Český Krumlov, 38101 IČ:
260 72 912 s nejvýhodnější nabídkovou cenou 1.530.560,- Kč bez DPH. Na tuto stavební akci a
práce s ní spojené nebude městys Přídolí uplatňovat přenesenou daňovou povinnost. Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zastupitelstvo pověřuje starostu rozpočtovou změnou ve výši
200.000Kč na zajištění stavebního dozoru a BOZP pro tuto stavební akci. Finanční prostředky
budou použity z přebytku hospodaření minulých let.
pro:
08
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2019-07-05 bylo schváleno.
ad 6) Starosta předložil žádost firmy SETERM a.s. o schválení Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s SETERM CB a.s. – „Machovice 2157 p. Klim - NN“. Jedná se
o souhlas s umístěním distribučního zařízení firmy E.ON. Starosta vyzval firmu SETERM CB a.s.
za jakým účelem bude odběrné místo zřízeno. Vyjádření SETERM a.s. bylo: Odběrné místo bude
sloužit pro údržbu zemědělské plochy p.č. 2157 k.ú. Spolí žádost není v rozporu s platným
územním plánem městyse Přídolí. Zřízení věcného břemene je úplatné za částku 2000,- bez DPH.
Starosta navrhuje schválit návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s SETERM CB a.s. – „Machovice 2157 p. Klim - NN“.

Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene s SETERM CB a.s. – „Machovice 2157 p. Klim - NN“ za
úplatu 2000,- bez DPH a pověřuje starostu podpisem návrhu smlouvy o smlouvě budoucí.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-07-06 bylo schváleno.
ad 7) Starosta předložil zastupitelům návrh na podání žádosti o příspěvek dotačního titulu „Dotace
pro jednotky SDH obcí“ na zakoupení nového DA automobilu pro JSDHO Přídolí. Současný vůz
DA Avia již není v ekonomicky udržitelném stavu. Na nákup DA lze získat až 450.000 Kč a
následně ještě možnost žádat z jiných grantových programů na další ko-financování. Cena nového
DA je 900.000 – 950.000 Kč. V současné době je AVIA hlavně vytěžována pro technickou pomoc.
Starosta navrhuje podat žádost o příspěvek dotačního titulu Dotace pro jednotky SDH obcí na
zakoupení nového DA automobilu pro JSDHO Přídolí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání pověřuje starostu podat žádost o příspěvek
dotačního titulu Dotace pro jednotky SDH obcí na zakoupení nového DA automobilu pro JSDHO
Přídolí, pokud bude dotační titul vypsán.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-07-07 bylo schváleno.
ad 8) Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh na schválení Směrnice o veřejných
zakázkách malého rozsahu. Návrh je úpravou stávající směrnice a jsou v ní implementována
metodická doporučení právního odboru Úřadu jihočeského kraje k zákonu č. 134/2016 Sb.,. O
veřejných zakázkách malého rozsahu. Starosta navrhuje přijmout návrh Směrnice o veřejných
zakázkách malého rozsahu, jak je předložen. Zastupitel p. Jiří Haniš navrhl vypustit v bodě 7.1. text
: „seznam přímo obeslaných dodavatelů schvaluje zastupitelstvo městyse“. A to z toho důvodu, aby
nebyla možnost ovlivnění vybraných firem v případě zveřejnění jejich seznamu v zápise
zastupitelstva.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje předložený návrh
Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu s tím, že bude vypuštěn v bodě 7.1. text : „seznam
přímo obeslaných dodavatelů schvaluje zastupitelstvo městyse“. Návrh je přílohou tohoto zápisu.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-07-08 bylo schváleno.
ad 9) Různé
ad 9a) Starosta předložil zastupitelům žádost SDH Přídolí o bezplatné zapůjčení lavic na hasičské
soutěže konané v městysi Přídolí. Starosta navrhuje schválit žádost SDH Přídolí o bezplatné
zapůjčení lavic na hasičské soutěže konané v městysi Přídolí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje žádost SDH Přídolí o
bezplatné zapůjčení lavic na hasičské soutěže konané v městysi Přídolí.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-07-9a bylo schváleno.
ad 9b) Starosta předložil zastupitelům žádost ředitelky ZŠ a MŠ Přídolí p. Mgr. Jany Jarošové o
souhlas zřizovatele s přijetím daru ve výši 303 972,00 Kč od společnosti ČEPS, a.s. Dar bude
využit na : interaktivní displej ActivPanel Touch 2 ks 198 972 Kč, notebook k Activpanelu 2 ks
20 000 Kč, nábytek do MŠ 85 000 Kč.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje žádost ředitelky ZŠ a MŠ
Přídolí p. Mgr. Jany Jarošové o souhlas zřizovatele s přijetím daru ve výši 303 972,00 Kč od
společnosti ČEPS, a.s.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-07-9b bylo schváleno.

ad 9c) Starosta předložil zastupitelům návrh na pověření stavebního výboru zastupitelstva městyse
Přídolí místním šetřením k žádosti prodeje části pozemku p.č. 2798/5 k.ú. Malčice-Osek podanou
Milanem a Annou Vavřinovými, Silniční domky 20, 381 01 Přídolí. Zastupitel p. Jan Valicsek
navrhl žádost definitivně zamítnout.
Návrh Usnesení 9c-a: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje pověření stavebního
výboru zastupitelstva městyse Přídolí místním šetřením k žádosti prodeje části pozemku p.č. 2798/5
k.ú. Malčice-Osek podanou Milanem a Annou Vavřinovými, Silniční domky 20, 381 01 Přídolí.
pro:
5
proti: 2
zdržel se: 2
Usnesení 2019-07-9c-a nebylo schváleno.
Návrh Usnesení 9c-b: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání neschvaluje žádost Milana a
Anny Vavřinových, bytem Silniční domky 20, 381 01 Přídolí, o prodej části pozemku p.č. 2798/5 v
k.ú. Malčice-Osek.
pro:
3
proti: 1
zdržel se: 5
Usnesení 2019-07-9c-b bylo neschváleno.
ad 9d) Starosta navrhl schválit ceník pronájmu obecního traktoru a fekálního návěsu obyvatelům s
trvalým pobytem v Přídolí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje zvýhodněnou cenu pronájmu
obecního traktoru a fekálního návěsu 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:
9
proti: 0
zdržel se : 0
Usnesení 2019-07-09d bylo schváleno.
ad 9e) Starosta navrhl schválit termín konání hlavní oslavy výročí 800 let, od první zmínky
o existenci Přídolí, na termín církevní pouti. Dále uvedl, že vzhledem k tomu, že v roce 2020
připadá svátek sv. Vavřince na pondělí 10.8. – pouť by pak měla být 15-16.8.2020, požádal Farnost
Přídolí o zvážení, zda by pro takto významné výročí nešla církevní pouť posunut na neděli před
svátkem, tedy 9.8.2020. Tento víkend je v povědomí místních obyvatel. Žádost nebyla zamítnuta,
byla předána k vyjádření na arcibiskupství České Budějovice. Dále starosta předložil rozpočet na 3
typy zvonů. Starosta navrhuje nechat vyrobit jeden zvon, který by byl vysvěcen Sv. Vavřincovi u
příležitosti 800 let. Zastupitel p. Josef Sýkora navrhl, aby se nechal vyrobit zvon o hmotnosti cca.
170 kg, který by sloužil i pro obecní hodinový stroj. Zastupitel p. Jiří Haniš navrhl současný
hodinový zvon, který je plechový a poškozený, ponechat a opravit.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje výrobu zvonu o hmotnosti cca.
170 kg v ceně do 300.000 Kč, který bude napojen na stávající hodinový stroj nebo pro tento účel
upravený stávající hodinový stroj, který je umístěn ve věži kostela Sv. Vavřince. Na pořízení zvonu
bude vyhlášena veřejná sbírka.
pro:
7
proti: 0
zdržel se : 1
Usnesení 2019-07-09e bylo schváleno.
ad 10) Diskuse: Bez diskuze
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:41 hod.
Ověřil: pan Pavel Mittasch,
paní Marie Pavlisová

……………………….
..................................
Vítězslav Jílek
Starosta

