Zápis č. 6.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 6. dne 28. 02. 2019
Zahájení: 19:00
Přítomni: 11, dle presenční listiny
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Vítězslav Jílek, starosta
Ověřovatelé zápisu: paní Zdeněk Macek, pan Martin Pöschl
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh na úpravu výše nájemného u lesních pozemků nájemce LDO Přídolí
Technické zabezpečení chodu obce
Žádost SDH Přídolí o příspěvek na činnost v roce 2019
Žádost TJ Sokol Přídolí o příspěvek na činnost v roce 2019
Žádost ZO ČSV Český Krumlov o příspěvek na léčení včelstev
Žádost Domov Libníč o příspěvek na provoz nebo akci
Žádost Domova důchodců Horní Planá o dar
Žádost PŘÁTELÉ BICYKLOVÉHO SPORTU o finanční příspěvek
Žádost PŘÁTELÉ BICYKLOVÉHO SPORTU o darování palivového dřeva
Žádost PŘÁTELÉ BICYKLOVÉHO SPORTU o bezplatné zapůjčení lavic
Návrh na schválení rozpočtových opatření č. 3-2019
Žádost o změnu územního plánu – k.ú. Spolí
Žádost o doplnění požadavků na změnu územního plánu – k.ú. Spolí
Návrh na podání žádosti o příspěvek z dotačního titulu „Neinvestiční dotace pro
jednotky SDH obcí“ Krajský neinvestiční dotační program
ČOV Záluží
Kontrolní výbor – náplň práce
Finanční výbor – jednací řád
Návrh na zřízení pracovní skupiny - Přídolí 800 let
Různé
a) Nová hasičská zbrojnice – návrh na podání žádosti o dotaci
b) Práčov – havarijní stav hlav komínů bytových domu čp. 11 a 12
c) Žádost o změnu územního plánu – k.ú. Přídolí
d) Žádost o prodej části 2798/5 k.ú. Malčice Osek
e) Strategický plán rozvoje městyse Přídolí pro roky 2020 – 2025
Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 5 ze dne 29.01.2019 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program. Starosta p. Vítězslav Jílek navrhl rozšířit program
jednání v bodě 23) Různé o body a) Nová hasičská zbrojnice – návrh na podání žádosti o dotaci, b)
Práčov – havarijní stav hlav komínů bytových domu čp. 11 a 12, c) Žádost o změnu územního plánu
– k.ú. Přídolí d) Žádost o prodej části 2798/5 k.ú. Malčice Osek, e) Strategický plán rozvoje
městyse Přídolí pro roky 2020 – 2025.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva rozšířený o body a) až e).
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-06-01 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu pana Zdeňka
Macka, pana Martina Pöschla.

.
ad 3) Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh na snížení nájemného u lesních pozemků
pronajatých LDO Přídolí ze stávajících 2000,- Kč/ha/rok na 1000,- Kč/ha/rok v časovém úseku od
dubna 2019 do prosince 2019. Stávající nájemné za měsíc je 89.406,67 Kč. Po snížení by platba
činila 44.703,32 Kč. Celková pronajatá výměra LDO Přídolí činí 5.364.423,5 m2 lesních porostů.
Starosta navrhl tuto změnu z důvodu nízkých příjmů LDO Přídolí z těžby ovlivněné loňskou
kůrovcovou kalamitou. Trh se dřevem se stále ještě nestabilizoval. V LDO Přídolí je potřeba
vytvořit pro rok 2019 finanční rezervu, pokud by kůrovcová kalamita pokračovala. Starosta navrhl
pověřit starostu podpisem dodatku ke stávající nájemní smlouvě, kde se na dobu od dubna 2019 do
prosince 2019 snižuje nájemné na 1000 Kč/ha/rok. Stejný krok učiní ostatní členové družstva.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí snižuje nájemné lesních pozemků LDO Přídolí
dobu od dubna 2019 do prosince 2019 na 1000,- Kč/ha/rok. A pověřuje starostu podpisem dodatku
ke stávající smlouvě mezi Městysem Přídolí a LDO Přídolí.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-06-03 bylo schváleno.
ad 4) Starosta předložil zastupitelům návrh na přijetí zaměstnance na pozici správy vodovodu a
kanalizace, technické zabezpečení provozních potřeb obce. Pan Emil Bohdal je dlouhodobě
v pracovní neschopnosti. Zastupitelstvo v minulém roce schválilo vytvoření třetího pracovního
místa zaměstnanců technického zabezpečení, na které byl přijat p. Ladislav Benda ml. Počítalo se
s tím, že se pan Bohdal v průběhu roku vrátí. Starosta považuje za vhodné doplnit počet
zaměstnanců na plný stav a zřídit čtvrté pracovní místo s tím, že pokud se pan Emil Bohdal nevrátí
do pracovního poměru, navrhne starosta následně zrušit jeho pracovní místo pro nadbytečnost.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje vytvoření pracovního
místa s náplní práce: správa vodovodu a kanalizace, technické zabezpečení provozních potřeb obce.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-06-04 bylo schváleno.
ad 5) Starosta předložil zastupitelstvu k projednání žádost SDH Přídolí, zastoupený p. Zdeňkem
Mackem st., o příspěvek na hasičský sport v roce 2019 ve výši 110.000 Kč. Starosta navrhuje
schválit příspěvek na hasičský sport v roce 2019 ve výši 110.000,- Kč.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje žádost SDH Přídolí, zastoupený
p. Zdeňkem Mackem st., o příspěvek na hasičský sport v roce 2019 ve výši 110.000,- Kč.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-06-05 bylo schváleno.
ad 6) Starosta předložil žádost TJ Sokol Přídolí, zastoupený panem Jaroslavem Pískem,
o příspěvek na činnost v roce 2019 ve výši 85.000,- Kč. Starosta navrhuje schválit příspěvek na
činnost pro TJ Sokol Přídolí na rok 2019 ve výši 85.000,- Kč.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje žádost TJ Sokol Přídolí,
zastoupený panem Jaroslavem Pískem, o příspěvek na činnost v roce 2019 ve výši 85.000,- Kč.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-06-06 bylo schváleno.
ad 7) Starosta předložil zastupitelům k projednání žádost ZO ČSV Český Krumlov o příspěvek na
léčení včelstev a provoz. Starosta navrhuje schválit žádost ZO ČSV Český Krumlov o příspěvek na
léčení včelstev a provoz v roce 2019 ve výši 2000,- Kč.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje žádost ZO ČSV Český Krumlov
o příspěvek na léčení včelstev a provoz v roce 2019 ve výši 2000,- Kč.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-06-07 bylo schváleno.

ad 8) Starosta předložil zastupitelům k projednání žádost Domov Libníč o příspěvek na provoz
nebo akci pro seniory. V domově žije jeden obyvatel městyse Přídolí. Starosta navrhuje schválit
žádost Domov Libníč o příspěvek na provoz nebo akci ve výši 5000,- Kč.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje žádost Domov Libníč o
příspěvek na provoz nebo akci ve výši 5000,- Kč.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-06-08 bylo schváleno.
ad 9) Starosta předložil zastupitelům k projednání žádost Domova důchodců Horní Planá o dar
nebo příspěvek ve výši 5.000,- Kč. V domově žije jeden obyvatel městyse Přídolí. Starosta navrhuje
schválit příspěvek ve výši 5000,- Kč Domovu důchodců Horní Planá.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje žádost Domova důchodců
Horní Planá o příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2018-06-09 bylo schváleno.
ad 10) Starosta předložil zastupitelům k projednání žádost spolku PŘÁTELÉ BICYKLOVÉHO
SPORTU, zastoupený p. Jiřím Hanišem st., o finanční příspěvek na zajištění sportovní akce
„Přídolská padesátka“ ve výši 8000,- Kč. Akce se bude konat 10.8.2018. Starosta navrhuje schválit
finanční příspěvek na zajištění sportovní akce „Přídolská padesátka“ ve výši 8000,- Kč.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje žádost spolku PŘÁTELÉ
BICYKLOVÉHO SPORTU, zastoupený p. Jiřím Hanišem st., o finanční příspěvek na zajištění
sportovní akce „Přídolská padesátka“ ve výši 8000,- Kč.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-06-10 bylo schváleno.
ad 11) Starosta předložil zastupitelům k projednání žádost spolku PŘÁTELÉ BICYKLOVÉHO
SPORTU, zastoupený p. Jiřím Hanišem st., o darování 0,5 – 1m3 palivového dřeva na sportovní
akci „Přídolská padesátka“. Akce se bude konat 10.8.2018. Starosta navrhuje schválit darování 0,5
– 1m3 palivového dřeva na sportovní akci „Přídolská padesátka“. Darované dřevo bude odebráno
z polomů 2018, které je uloženo na dvoře bývalé fary.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje žádost spolku PŘÁTELÉ
BICYKLOVÉHO SPORTU, zastoupený p. Jiřím Hanišem st., o darování 0,5 – 1m3 palivového
dřeva na sportovní akci „Přídolská padesátka“.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-06-11 bylo schváleno.
ad 12) Starosta předložil zastupitelům k projednání žádost spolku PŘÁTELÉ BICYKLOVÉHO
SPORTU, zastoupený p. Jiřím Hanišem st., o bezplatné zapůjčení lavic na sportovní akci „Přídolská
padesátka“. Akce se bude konat 10.8.2018. Starosta navrhuje schválit bezplatné zapůjčení lavic na
sportovní akci „Přídolská padesátka“.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje žádost spolku PŘÁTELÉ
BICYKLOVÉHO SPORTU, zastoupený p. Jiřím Hanišem st., o bezplatné zapůjčení lavic na
sportovní akci „Přídolská padesátka“. Lavice je potřeba včas rezervovat u správce tělocvičny p.
Miloše Faláře.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-06-12 bylo schváleno.
ad 13) Starosta předložil zastupitelům k projednání rozpočtová opatření č.3-2019. Starosta navrhuje
schválit předložená rozpočtová opatření č.3-2019.

Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje rozpočtová opatření č.32019. Rozpočtové opatření č. 3-2019 je přílohou tohoto zápisu.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-06-13 bylo schváleno.
ad 14) Starosta předložil zastupitelům k projednání žádost o změnu územního plánu, podanou
Lubošem a Ivanou Bláhovými, bytem Urbinská 187 Český Krumlov. Starosta navrhuje rozhodnutí
odložit na dobu, než bude řešen nový územní plán městyse Přídolí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání odkládá rozhodnutí o žádosti na
změnu územního plánu, podanou Lubošem a Ivanou Bláhovými, bytem Urbinská 187, Český
Krumlov, na dobu, než bude řešen nový územní plán městyse Přídolí.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-06-14 bylo schváleno.
ad 15) Starosta předložil zastupitelům k projednání žádost o doplnění požadavků na změnu
územního plánu, podanou panem Milanem Hanzalíkem, bytem Rožmberská 256 Český Krumlov.
Starosta navrhuje rozhodnutí odložit na dobu, než bude řešen nový územní plán městyse Přídolí.
.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání odkládá rozhodnutí o žádosti na
změnu územního plánu, podanou panem Milanem Hanzalíkem, bytem Rožmberská 256 Český
Krumlov, na dobu, než bude řešen nový územní plán městyse Přídolí.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-06-15 bylo schváleno.
ad 16) Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh na podání žádosti o příspěvek z dotačního
titulu „Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí“ Krajský neinvestiční dotační program. Opatření
2 – pořízení, opravy požární techniky a věcného vybavení pro jednotky kategorie JPO V. Dotace je
možná ve výši až 70%. Starosta navrhuje podat žádost o příspěvek z dotačního titulu „Neinvestiční
dotace pro jednotky SDH obcí“ Krajský neinvestiční dotační program pro JPO V. Opatření 2 –
pořízení, opravy požární techniky a věcného vybavení pro jednotky kategorie JPO V.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje podat žádost o příspěvek
z dotačního titulu „Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí“ Krajský neinvestiční dotační
program pro JPO V. Opatření 2 – pořízení, opravy požární techniky a věcného vybavení pro
jednotky kategorie JPO V.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-06-16 bylo schváleno.
ad 16) Starosta předložil zastupitelům k projednání žádost p. Josefa Valenty o vyjádření, zda má
zastupitelstvo v plánu stavět v Záluží ČOV. Vzhledem k malému počtu obyvatel v Záluží
a zkušenostem s provozem malé ČOV v Práčově, starosta považuje budování centrální ČOV
v Záluží za neekonomické. Aktuální trendy ukazují, že malé obce nejsou schopny udržet provoz
centrálních ČOV a vydávají se cestou podpory individuálních ČOV. Starosta navrhuje zvážit
podporu výstavby individuálních ČOV jednorázovým příspěvkem na všech osadách.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí pověřuje starostu připravit pro zastupitelstvo návrh
plánu finanční podpory pro občany městyse Přídolí na výstavbu lokálních domovních čistíren
odpadních vod a to konce roku 2019.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-06-17 bylo schváleno.
ad 18) Předseda kontrolního výboru p. Jiří Štěpánek předložil zastupitelům k projednání a schválení
plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva městyse Přídolí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje plán činnosti kontrolního
výboru zastupitelstva městyse Přídolí.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-06-18 bylo schváleno.

ad 19) Předsedkyně finančního výboru paní Jitka Bohdalová předkládá zastupitelům k projednání a
schválení jednací řád finančního výboru zastupitelstva městyse Přídolí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje jednací řád finančního
výboru zastupitelstva městyse Přídolí.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-06-19 bylo schváleno.
ad 20) Starosta navrhl jmenovat pracovní skupinu k organizaci oslav 800 let od první zmínky o
existenci Přídolí, které by se měly konat v roce 2020. Dobrovolně se přihlásili zastupitelé Ing. Jiří
Haniš a Martin Pöschl. Dále má zájem na přípravě se podílet Kulturní výbor zastupitelstva městyse
Přídolí a starosta městyse Přídolí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje zřízení pracovní skupiny
pro přípravu a organizaci oslav 800 let od první zmínky o existenci Přídolí, které by se měly konat
v roce 2020. Za zastupitelstvo jsou členy zastupitelé Ing. Jiří Haniš a Martin Pöschl, Kulturní výbor
zastupitelstva městyse Přídolí a starosta městyse Přídolí. Ke skupině se mohou připojit dobrovolníci
z řad veřejnosti.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-06-20 bylo schváleno.
ad 21) Různé
ad 21a) Starosta předložil návrh na podání žádosti o příspěvek na výstavbu nové hasičské zbrojnice
z dotačních národních nebo evropských titulů.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje návrh na podání žádosti o
příspěvek na výstavbu nové hasičské zbrojnice z dotačních národních nebo evropských titulů.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-06-21a bylo schváleno.
21b) Starosta seznámil zastupitele se skutečností, že v bytových domech Práčov čp. 11 a čp. 12,
které jsou v majetku městyse Přídolí, jsou v havarijním stavu hlavy komínů. Po letošní zimě začaly
odpadávat kusy betonových hlav, hrozí zranění občanů a poškození majetku. Pokud zastupitelstvo
schválí opravu hlav, bylo by ekonomické, komíny též rovnou oplechovat, což by zabránilo jejich
dalšímu zvětrávání. Dále starosta navrhl instalovat do oken ochranu proti jiřičkám. Jiřičky v těchto
bytových domech způsobují poškození fasády a oken, zhoršují hygienické podmínky v okolí hnízd.
Předběžný odhad ceny opravy a dalších navrhovaných prací je 214.957 Kč s DPH.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje uvolnění finančních
prostředků z hospodaření předchozích let na opravu hlav komínů, oplechování komínů a instalaci
zábran proti jiřičkám v celkové výši 220.000 Kč s DPH., ruší usnesení č. 2019-06-13 a pověřuje
starostu doplněním rozpočtové změny č.3, která bude přílohou zápisu.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-06-21b bylo schváleno.
ad 21c) Starosta předložil zastupitelům k projednání žádost na změnu územního plánu, podanou
firmou Farma Přídolí spol. s r.o., IČ: 26027321, Na Sadech 2033/21, 370 01 České Budějovice.
Starosta navrhuje rozhodnutí odložit na dobu, než bude řešen nový územní plán městyse Přídolí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání odkládá rozhodnutí o žádosti na
změnu územního plánu, podanou Farma Přídolí spol. s r.o., IČ: 26027321, Na Sadech 2033/21, 370
01 České Budějovice, na dobu, než bude řešen nový územní plán městyse Přídolí.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-06-21c bylo schváleno.
ad 21d) Starosta předložil zastupitelům žádost Milana a Anny Vavřinových, bytem Silniční domky
20, 381 01 Přídolío prodej části pozemku p.č. 2798/5 v k.ú. Malčice-Osek. Ze žádaného pozemku
chtějí zakoupit cca. 25m dlouhý pruh v celé šíři pozemku na zbudování garáže nebo stání pro
automobily.

Návrh Usnesení: 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, v rozsahu, jak je požádáno.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2019-06-21c bylo schváleno.
ad 21e) Starosta navrhl zpracovat Strategický plán rozvoje městyse Přídolí pro roky 2020 – 2025.
K zpracování tohoto úkolu se přihlásil zastupitel p. Jiří Štěpánek.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání pověřuje zpracováním Strategické
plánu rozvoje městyse Přídolí pro roky 2020 – 2025 zastupitele p. Jiřího Štěpánka. Návrh
Strategické plánu rozvoje městyse Přídolí pro roky 2020 – 2025 předloží do konce 1Q 2020.
pro:
11
proti: 0
zdržel se : 0
Usnesení 2019-06-21e bylo schváleno.
.
ad 22) Diskuse:
Bez diskuze
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:31 hod.

Ověřil: pan Zdeněk Macek
pan Martin Pöschl

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

Zápis ověřen dne: 07.03.2019
Vítězslav Jílek
Starosta

