Zápis č. 5.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 5. dne 29. 01. 2019
Zahájení: 19:00
Přítomni: 9, dle presenční listiny
Omluveni: p. Pavel Mittasch, p. Jan Valicsek
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Vítězslav Jílek, starosta
Ověřovatelé zápisu: pan Josef Sýkora, pan Jiří Štěpánek
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh na schválení zadání nového územního plánu Přídolí
Návrh na zakoupení osobního automobilu
Návrh na schválení zadávací dokumentace pro stavbu „Spolí – kanalizace“ ,
odsouhlasení seznamu vybraných dodavatelů pro stavbu „Spolí – kanalizace“, návrh
na schválení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
Návrh na pověření starosty zastupováním městyse Přídolí ve správní radě LDO
Přídolí
Bytový dům Přídolí č.p. 109
Různé
a) Návrh na schválení veřejné charitativní sbírky
b) Zřízení spořícího účtu Městyse Přídolí
c) Žádost o užívání znaku městyse Přídolí
Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 4 ze dne 20.12.2018 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program. Starosta p. Vítězslav Jílek navrhl rozšířit program
jednání v bodě 8) Různé o body a) Návrh na schválení veřejné charitativní sbírky, b) Zřízení
spořícího účtu Městyse Přídolí, c) Žádost o užívání znaku městyse Přídolí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva rozšířený o body a) až c).
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-05-01 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu pana Josefa
Sýkoru, pana Jiřího Štěpánka.
ad 3) Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh zadání nového územního plánu městyse
Přídolí. Tento návrh musí být schválen zastupitelstvem, aby bylo možné požádat o dotaci. Návrh
byl projednám všemi dotčenými orgány. Podněty ke změně územního plánu mohou občané
předložit v kterékoli další fázi pořizování nového územního plánu. Starosta navrhuje usnesení:
Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje Návrh zadání územního plánu Přídolí, konečné znění po
projednání, v souladu s § 47 odst.(5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon).
Návrh Usnesení 3: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje Návrh zadání územního plánu Přídolí,
konečné znění po projednání, v souladu s § 47 odst.(5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-05-03 bylo schváleno.
ad 4) Starosta předložil zastupitelům návrh na pořízení nového osobního automobilu. Stávající
Renault Fluence je 8 let starý, má vadu motoru, která vyžaduje neustálé dolévání oleje,
autorizovaný servis nedokáže vadu odstranit. Starosta předložil 3 varianty značek automobilů, které

mají v Českém Krumlově servis. Zastupitel p. Martin Pöschl předložil nabídku na Škoda Rapid 1.0
ve výši 329.000 Kč. Zastupitelka p. Jitka Bohdalová upozornila, že je potřeba brát na zřetel typy
vozidel, které mají vysokou užitnou hodnotu jak např. Dacia Dokker. Dále zastupitelé vedli diskuzi
na téma ekonomika provozu obecního vozu. Starosta navrhl zakoupit automobil Škoda Octavia
Trumf 1,4 TSI z důvodu prodloužené záruky na 5 let nebo 100.000Km, motor 4 válec vyráběný od
2012, kde jsou odladěny vady.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje nákup automobilu Škoda
Octavia Trumf 1,4 TSI za 399.900 s DPH.
pro:
6
proti: 0
zdržel se: 3
Usnesení 2019-05-04 bylo schváleno.
ad 5) Starosta předložil zastupitelům návrh na schválení zadávací dokumentace pro stavební akci „
Spolí – kanalizace“ a návrh na schválení firem, které budou osloveny. Starosta 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, IRO stavební s.r.o. IČ: 28066359, BEWSTAV
s.r.o IČ: 28066359. Do komise pro otevírání obálek, hodnotící komise se přihlásili zastupitelé p. Jiří
Haniš, p. Jiří Štěpánek, p. Vítězslav Jílek, jako náhradník p. Zdeněk Macek.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje zadávací dokumentace pro
stavební akci „ Spolí – kanalizace“ a návrh na schválení firem, které budou osloveny. Starosta
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, IRO stavební s.r.o. IČ:
28066359, BEWSTAV s.r.o IČ: 28066359. Schvaluje složení komise pro otevírání obálek,
hodnotící komise : p. Jiří Haniš, p. Jiří Štěpánek, p. Vítězslav Jílek, jako náhradník p. Zdeněk
Macek. Zadávací dokumentace a seznam schválených firem je přílohou tohoto zápisu.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-05-05 bylo schváleno.
ad 6) Starosta předložil k projednání návrh na pověření starosty zastupováním městyse Přídolí ve
správní radě LDO Přídolí. Dle platných stanov LDO Přídolí musí zastupitelstvo pověřit svého
zástupce, pokud původní zástupce ztratil legitimitu v zastupování. Starosta navrhuje jako
v minulých letech pověřit zastupováním městyse Přídolí v LDO Přídolí starostu, tedy p. Ing.
Vítězslava Jílka.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání zplnomocňuje pana Ing. Vítězslava Jílka,
narozeného 8.2.1975, trvalým pobytem Přídolí č.p. 138, jako zástupce Městyse Přídolí v Lesním
družstvu obcí Přídolí, IČ 280 84 829, se sídlem 381 01 Přídolí č.p. 118, k výkonu práv a povinností
spojených s členstvím v družstvu a spojených s funkcí člena družstva.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-05-06 bylo schváleno.
ad 7) Starosta předložil zastupitelstvu odpověď firmy R.E.I.T Pardubice na nabídku městyse Přídolí
na odkup bytového domu č.p. 109. V odpovědi firma uvádí, že nabídka ve výši 1.000.000 Kč je
neakceptovatelná částka.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
ad 8) Různé
ad 8a) Starosta předložil návrh na zřízení veřejného účtu a místa pro hotovostní finanční dary na
pomoc pozůstalým po tragicky zemřelém Františku Jakešovi. Pozůstalá rodina s třemi nezletilými
dětmi patří k finančně slabým obyvatelům městyse Přídolí, František Jakeš pro rodinu zajišťoval
hlavní příjem.

Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje zřízení veřejného účtu a
místa pro hotovostní finanční dary na pomoc pozůstalým po tragicky zemřelém Františku Jakešovi,
a to do 30.6.2019.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-05-8a bylo schváleno.
ad 8b) Starosta předložil návrh na zřízení spořícího účtu Městyse Přídolí. Na běžném účtu Městyse
Přídolí je značná finanční částka, která je úročena minimálně. ČSOB, kde má Městys bankovní
účet, nabízí možnost bezplatného spořícího účtu s jednodenní výpovědní lhůtou a úročením 0,6 %.
Další variantou jsou termínované vklady: na 6 měsíců – úrok 0,7% p.a, termínovaný vklad na 12
měsíců – úrok 0,9% p.a. Vklad na pevnou částku, nelze v době uložení částku zvyšovat. Nelze bez
sankce dříve vybrat. Starosta navrhuje zřídit spořící účet s jednodenní výpovědní lhůtou a úročením
0,6 %.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje zřízení spořícího účtu
s jednodenní výpovědní lhůtou a úročením 0,6 %.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-05-8b bylo schváleno.
ad 8c) Starosta předkládá žádost TJ Sokol Přídolí oddíl Akce dětem, zastoupený paní Kateřinou
Pískovou, o možnost užívat znak městyse Přídolí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí se po projednání usneslo, že vzhledem k tomu, že
možnost užívat znak obdržel v minulosti TJ Sokol Přídolí, není potřeba udělit souhlas oddílu TJ
Sokol Akce dětem.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-05-9c bylo schváleno.
ad 9) Diskuse:
Bez diskuze
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:51 hod.

Ověřil: Pan Josef Sýkora
Pan Jiří Štěpánek

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

Zápis ověřen dne: 30.01.2019
Vítězslav Jílek
Starosta

