Zápis č. 9.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 9 dne 27. 06. 2019
Zahájení: 19:00
Přítomni: 11, dle presenční listiny, příchod zastupitele p. Martina Pöschla 19.17 h.
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Ing. Vítězslav Jílek, starosta
Ověřovatelé zápisu: paní Jitka Bohdalová, pan Jan Valicsek

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

15.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh na schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Přídolí, příspěvkové organizace městyse
za rok 2018
Přezkoumání hospodaření obce, inventarizační zpráva za rok 2018
Schválení závěrečného účtu městyse Přídolí za rok 2018
Schválení účetní závěrky městyse Přídolí za rok 2018
Návrh na přijetí příspěvku z programu JčK – Neinvestiční dotace JSDHO
Návrh na přijetí příspěvku z programu HZS – Pořízení dopravního automobilu pro
JSDHO Přídolí
Žádost o prodej pozemků p.č. 2506 a p.č. 2508/1 v k.ú. Malčice-Osek
Žádost o změnu územního plánu k.ú. Přídolí
Žádost o povolení provozování pouťových atrakcí
Oprava bytu Práčov
Přídolí - kniha k výročí 800 let
Různé
a) Zpráva ke kontrole Mze vodovodů a kanalizací městyse Přídolí
b) Zpráva kontrolního výboru zastupitelstva městyse z provedené kontroly dne
23.4.2019
c) Návrh na souhlas zřizovatele s rozšířením kapacity školní družiny ZŠ Přídolí
d) Návrh na schválení zadání 1. etapy realizace chodníku od LDO Přídolí směr
Kaplice
e) Návrh na výběr realizátora projekčních prací rozšíření ZŠ a MŠ Přídolí
f) Návrh na přijetí záměru prodeje části pozemku p.č. 1711/3 k.ú. Malčice – Osek
g) Pořadatelská služba – Svatovavřinecká pouťová zábava 2019
h) Kulturní výbor – zájezdy občanů na muzikály v roce 2020
Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 8 ze dne 16.05.2019 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program. Starosta p. Vítězslav Jílek navrhl rozšířit program
jednání v bodě 14) Různé o body a) Zpráva ke kontrole Mze vodovodů a kanalizací městyse Přídolí,
b) Zpráva kontrolního výboru zastupitelstva městyse z provedené kontroly dne 23.4.2019, c) Návrh
na souhlas zřizovatele s rozšířením kapacity školní družiny ZŠ Přídolí, d) Návrh na schválení zadání
1. etapy realizace chodníku od LDO Přídolí směr Kaplice, e) Návrh na výběr realizátora
projekčních prací rozšíření ZŠ a MŠ Přídolí, f) Návrh na přijetí záměru prodeje části pozemku p.č.
1711/3 k.ú. Malčice – Osek, g) Pořadatelská služba – Svatovavřinecká pouťová zábava 2019,
h) Kulturní výbor – zájezdy občanů na muzikály v roce 2020.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva rozšířený o body a) až h).
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-09-01 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu paní Jitku
Bohdalovou a pana Jana Valicska.

ad 3) Starosta předložil zastupitelům k projednání Návrh schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Přídolí,
příspěvkové organizace městyse za rok 2018 a navrhl usnesení:
Zastupitelstvo městyse Přídolí v průběhu celého roku efektivně posuzovalo rizika a možné ztráty v
hospodaření, které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit, a tím omezilo vznik problémů,
které by vedly k neschválení účetní závěrky. Zastupitelstvo městyse Přídolí rozhoduje nadpoloviční
většinou hlasů, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle
§ 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace účetní jednotky a schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Přídolí
za rok s připomínkami v rozsahu dle výše uvedených finančních výkazů. Výše hospodářské
výsledku za rok 2018 je 0,-- Kč a do rezervního fondu příspěvkové organizace nelze nic převést.
Předsedkyně finančního výboru zastupitelstva p. Jitka Bohdalová řekla, že finanční výbor průběžně
kontroloval hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Přídolí Některé vytýkané nedostatky
byly odstraněny u jiných se chyby stále opakují, např. při provádění inventur majetku a závazků.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí v průběhu celého roku efektivně posuzovalo rizika
a možné ztráty v hospodaření, které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit, a tím omezilo
vznik problémů, které by vedly k neschválení účetní závěrky. Zastupitelstvo městyse Přídolí
rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů, věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a schvaluje účetní závěrku
obce za rok 2018 a připomínkami a v rozsahu dle výše uvedených finančních výkazů. Výsledek
hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Přídolí je za rok 2018 0,-- Kč,
tudíž se do fondů příspěvkové organizace nic nepřerozděluje.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-09-03 bylo schváleno.
ad 4) Starosta předložil zastupitelům na vědomí Přezkoumání hospodaření městyse Přídolí za rok
2018 a návrh na schválení inventarizační zprávy. Na základě zákona č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí bylo
provedeno dílčí přezkoumání hospodaření městyse Přídolí, a to v termínu 20. 11. 2019 a konečné
přezkoumání hospodaření městyse Přídolí v termínu 24. 04. 2019. Přezkoumání vykonal
ekonomický odbor, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí, paní Růžena Kaňková a Jitka
Luňáková. Přezkoumání zahrnovalo ověření dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími
finanční hospodaření obcí, souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich požití, věcné
a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse Přídolí za rok 2018 je součástí závěrečného účtu, který budeme projednávat v
dalším bodě. Při přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018 podle § 2 a §3 zákona č. 420/2004
Sb. byla zjištěna chyba a nedostatek méně závažného charakteru podle § 10 zákona č. 420/2004 Sb.
Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání nebyla zjištěna
závažná rizika, která mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Závěr zprávy je uveden ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného
celku, která je součástí závěrečného účtu. Současně se zprávou o přezkoumání hospodaření městyse
byla zastupitelům předložena inventarizační zpráva za rok 2018, která shrnuje řádnou inventarizaci
obecního majetku ke dni 31.12. 2018.
Bez usnesení, ZM bere informace na vědomí
Příchod zastupitele p. Martina Pöschla 19.17 h.
ad 5) Starosta předložil zastupitelům k schválení závěrečný účet městyse Přídolí. Návrh
závěrečného účtu byl po dobu od 12. 06. 2019 do 27. 06. 2019 zveřejněn na úřední desce městyse a
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.pridoli.cz dle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, nejméně po dobu 15 dnů. Při zveřejnění byla stanovena lhůta pro uplatnění písemných

připomínek k návrhu závěrečného účtu ze strany občanů, a to do 27. 06. 2019. V této lhůtě nebyly
ze strany občanů k návrhu závěrečného účtu doručeny žádné připomínky. ZM bere na vědomí, že ze
strany občanů nejsou žádné připomínky, a tudíž k nim nevyjadřuje stanovisko.
Návrh Usnesení: ZM projednalo údaje o ročním hospodaření městyse za rok 2018, které byly
souhrnně zpracovány do závěrečného účtu (závěrečný účet je přílohou zápisu). ZM projednalo
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, která je součástí závěrečného účtu.
Auditorem při přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018 podle § 2 a §3 zákona č. 420/2004
Sb. byla zjištěna chyba a nedostatek, méně závažného charakteru podle § 10 zákona č. 420/2004 Sb
kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny. ZM přijalo
k nápravě usnesení č. 2019-08-13 a stanovuje lhůtu do konce měsíce 31.08.2019, ve které obec
podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření příslušnému přezkoumávajícímu orgánu. ZM
projednalo závěrečný účet obce spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření městyse za
uplynulý kalendářní rok na základě § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s celoročním hospodařením městyse, a to bez výhrad.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2019-09-05 bylo schváleno.
ad 6) Starosta předložil zastupitelům k schválení návrh účetní závěrky městyse Přídolí za rok 2018.
Účetní závěrka je sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2018 za období od 01. 01. 2018 do 31. 12.
2018 za účetní jednotku Městys Přídolí, IČ 00246093, se sídlem Přídolí 1, 381 01 Český Krumlov.
Identifikovala průkazné účetní záznamy a další skutečnosti významné pro uživatele účetní závěrky
podle § 6 odst. 3 vyhlášky ministerstva financí č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů, jako:
„Rozvaha ke dni 31. 12. 2018, Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2018, Příloha účetní závěrky ke
dni 31. 12. 2018, Výkaz FIN2-12M ke dni 31. 12. 2018, Inventarizační zpráva za rok 2018, Zpráva
o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2018, Zprávy o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018, Hodnotící zpráva za rok 2018 a Protokol o kontrole ZŠ a MŠ Přídolí.
Starosta se za účetní jednotku ke schvalování účetní závěrky podle § 7 odst. 3, vyjádřil takto:
„předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s § 4 vyhlášky č.
220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti.
Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka
zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a
finanční situace účetní jednotky.“
Návrh Usnesení: „Zastupitelstvo městyse Přídolí v průběhu celého roku efektivně posuzovalo
rizika a možné ztráty v hospodaření, které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit, a tím
omezilo vznik problémů, které by vedly k neschválení účetní závěrky. Zastupitelstvo městyse
Přídolí rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů, věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a schvaluje účetní závěrku
obce za rok 2018 bez výhrad a připomínek a v rozsahu dle výše uvedených finančních výkazů.
Zastupitelstvo současně rozhoduje o převodu hospodářského výsledku za rok 2018 na účet
nerozděleného zisku.“ Vyjádření účetní p. Markéty Schneedorferové k návrhu usnesení: „schválení
účetní závěrky akceptuji bez připomínek“.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-09-06 bylo schváleno.
ad 7) Starosta předložil návrh na přijetí příspěvku z programu JčK – Neinvestiční dotace pro
JSDHO ve výši 43.000,- Kč na vybavení jednotky JSDHO Přídolí. Celkové náklady na vybavení
jednotky činí 61.429,- Kč. Starosta navrhuje přijmout příspěvek z programu JčK – Neinvestiční
dotace pro JSDHO ve výši 43.000,- Kč a pověřit starostu podpisem smlouvy.

Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání přijímá příspěvek z programu JčK –
Neinvestiční dotace pro JSDHO ve výši 43.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

pro:
11
proti:
Usnesení 2019-09-07 bylo schváleno.

0

zdržel se: 0

ad 8) Starosta předložil zastupitelům k projednání možnost čerpání investičního příspěvku
z programu Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR na pořízení dopravního
automobilu z úspor roku 2019 HZS ČR a to ve výši 450.000 Kč. Cena nového DA je 900.000 –
950.000 Kč. Starosta navrhuje přijmout příspěvek od HZS ČR ve výši 450.000 Kč. Pověřit starostu
podpisem smlouvy a zároveň stáhnout žádost o příspěvek na pořízení DA podanou v letošním roce.
Dále starosta navrhuje podat žádost do dotačního programu JčK na příspěvek na spoluúčast
financování DA z programu Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání přijímá příspěvek od HZS ČR ve
výši 450.000 Kč. Pověřuje starostu podpisem smlouvy a zároveň ho pověřuje stáhnout žádost o
příspěvek na pořízení DA podanou v letošním roce 2019. Pověřuje starostu podat žádost do
dotačního programu JčK na příspěvek na spoluúčast financování hasičského DA z programu
Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-09-08 bylo schváleno.
ad 9) Starosta předložil žádost o prodej pozemků p.č. 2506 a p.č. 2508/1 v k.ú. Malčice-Osek
podanou panem Josefem Kubovským, bytem Zahořánky 23, Český Krumlov 38101. Pozemky
p.č. 2506 a p.č. 2508/1 v k.ú. Malčice-Osek jsou v územním plánu vedeny jako zástavbové. P. Josef
Kubovský nesouhlasil s usnesením zastupitelstva k narovnání společných hranic jeho pozemků
a pozemků městyse Přídolí. Podává návrh na odkoupení celých pozemků p.č. 2506 a p.č. 2508/1 v
k.ú. Malčice-Osek za účelem výstavby volnočasového centra a rodinného bydlení. Zastupitelé
diskutovali k možnosti výstavby volnočasového centra a bydlení v této lokalitě. Zastupitel p. Jiří
Štěpánek navrhl pozemky neprodat a žádost zamítnout.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání zamítá žádost o prodej pozemků p.č.
2506 a p.č. 2508/1 v k.ú. Malčice-Osek podanou panem Josefem Kubovským, bytem Zahořánky 23,
Český Krumlov 38101.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-09-09 bylo schváleno.
ad 10) Starosta předložil žádost o změnu územního plánu na p.č. 66/2 k.ú. Přídolí, podanou Petrem
Janotou, bytem Kájovská 62, Český Krumlov, za účelem výstavby domu pro trvalé bydlení.
Starosta navrhuje rozhodnutí odložit na dobu, než bude řešen nový územní plán městyse Přídolí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání bere žádost na vědomí a odkládá
rozhodnutí o žádosti o změnu územního plánu na p.č. 66/2 k.ú. Přídolí, podanou Petrem Janotou,
bytem Kájovská 62, Český Krumlov, za účelem výstavby domu pro trvalé bydlení, na dobu, než
bude řešen nový územní plán městyse Přídolí.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-09-10 bylo schváleno.
ad 11) Starosta předložil žádost p. Emila Chaloupky, Jizerská 1091/9 České Budějovice 370 11 o
provozování pouťových atrakcí v Přídolí. Starosta navrhuje odpovědět, že aktualizovanou žádost
pro rok 2020 si žadatel může podat na konci roku 2019 a bude zařazen mezi ostatní žadatele.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje odpověď p. Emilu
Chaloupkovi, Jizerská 1091/9 České Budějovice 370 11 na žádost o provozování pouťových atrakcí
v Přídolí 2020, s tím že aktualizovanou žádost pro rok 2020 si žadatel může podat na konci roku
2019 a bude zařazen mezi ostatní žadatele.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-09-11 bylo schváleno.
ad 12) Starosta předložil návrh na úpravu koupelny bytu č. 4 č.p. 12 Práčov. Nájemci p. Pavel
Tokár a jeho družka paní Alena Muchová jsou hendikepovaní. Žádají o výměnu vany za sprchový
kout. Rozpočet starosta předložil zastupitelstvu v předpokládané výši 62.000 Kč s DPH. Starosta

navrhuje opravu schválit, obec nemá k dispozici žádný byt pro občany se sníženou mobilitou.
Místostarosta p. Zdeněk Macek navrhl sprchový kout udělat zděný.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje úpravu koupelny bytu č. 4 č.p. 12
Práčov. Pověřuje starostu rozpočtovou změnou ve výši 80.000,- Kč z přebytku hospodaření
minulých let.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-09-12 bylo schváleno.
ad 13) Starosta předložil návrh rozpočtu na grafické práce a tisk knihy k výročí 800 let Přídolí.
Starosta zahájil diskuzi o výši nákladu, čím větší náklad tím výraznější sleva. Zastupitelé se
v diskuzi shodli, že 500 ks je optimální počet, část nákladu by měla též zůstat pro presentaci obce
v budoucích letech.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje, že zadání poptávkového řízení na
realizaci knihy 800 let Přídolí bude na počet 500 ks výtisků.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-09-13 bylo schváleno.
ad 14) Různé
ad 14a) Starosta předložil výsledek kontroly ministerstva MZe ČR, která kontrolovala povolení a
ostatní dokumentaci spojenou s vodovodem a kanalizací Přídolí, Práčov. S touto kontrolou byla též
spojena kontrola způsobu financování oprav a rozvoje. Starosta seznámil zastupitele s doporučeními
pro nápravu zjištěných nedostatků. Dále starosta sdělil, že jedním z doporučení je povinnost
odkládat ročně určitou částku na opravy vodovodů a kanalizací, a to nejméně 300.000,- Kč ročně.
Zastupitelstvo bere informaci vědomí
ad 14b) Starosta předložil Zprávu kontrolního výboru zastupitelstva městyse z provedené kontroly
dne 23.4.2019. Předseda kontrolního výboru p. Jiří Štěpánek konstatoval, že nebyly nalezeny
nedostatky v kontrolovaném segmentu činnosti Úřadu městyse Přídolí.
Zastupitelstvo bere informaci vědomí
ad 15c) Starosta předložil žádost ředitelky ŽŠ a MŠ Přídolí p. Mgr. Jany Jarošové o souhlas
zřizovatele s rozšířením kapacity školní družiny z 30 žáků na 45 žáků.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje žádost ředitelky ŽŠ a MŠ
Přídolí p. Mgr. Jany Jarošové o souhlas zřizovatele s rozšířením kapacity školní družiny z 30 žáků
na 45 žáků.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-09-14c bylo schváleno.
ad 15d) Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh na schválení zadání 1. etapy realizace
chodníku od LDO Přídolí směr Kaplice. Upozornil, že Správa a údržba silnic JčK si pro souhlas s
realizací vymínila, že přilehlá komunikace v jejím majetku musí být odkanalizována, protože nově
vzniklý chodník činí z jejich pohledu překážku pro odtok vody z komunikace. Celá stavební akce
se tím výrazně prodražuje. Bez tohoto souhlasu nelze získat stavební povolení. Rozpočet 1. etapy
realizace chodníku od LDO Přídolí směr Kaplice činí 497. 751 Kč bez DPH. Starosta navrhuje
schválit předložený projekt a rozpočet jako podklad pro poptávkové řízení. Zastupitel p. Zdeněk
Macek navrhl povrch chodníku realizovat jako asfaltový koberec.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje projekt a rozpočet jako
podklad pro poptávkové řízení na realizaci 1. etapy chodníku od LDO Přídolí směr Kaplice.
pro:
10
proti: 1
zdržel se: 0
Usnesení 2019-09-14d bylo schváleno.
ad 15 e) Starosta předložil zastupitelům návrh na výběr realizátora projekčních prací rozšíření ZŠ a
MŠ Přídolí. Jako referenční nabídku starosta předložil nabídku architektonické kanceláře Meloun

a Kan ve výši 464.000 s DPH. Cena je stanovena za projektové práce, inženýrskou činnost až po
stavební povolení. Tato architektonická kancelář realizovala též studii rozšíření ZŠ a MŠ Přídolí.
Zastupitel p. Jan Valicsek řekl, že vzhledem k tomu, že architekti Meloun a Kan realizovali studii
rozšíření, jsou s problematikou obeznámeni, měli by též realizovat projektovou část. Starosta uvedl,
že jde také o čas, protože již na konci roku 2019 budou vypsány granty na rozšíření školských
zařízení a k podání žádosti o příspěvek z těchto grantů je potřeba platné stavební povolení.
Architekti Meloun a Kan nabízí dokončení prací do prosince 2019.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání a uvážení aktuálního stavu vytíženosti projekčních
kanceláří a vzhledem k nabízenému rychlému zpracování projekčních prací, schvaluje jako
realizátora projekčních prací rozšíření ZŠ a MŠ Přídolí firmu Meloun a Kan architekti, Brloh 253,
38206 Brloh , IČ 04068581 za cenu 464.000 s DPH. Nabídka je součástí zápisu.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-09-14e bylo schváleno.
ad 14 f) Starosta předložil zastupitelům návrh na přijetí záměru prodeje části pozemku p.č. 1711/3
k.ú. Malčice – Osek. Žádost o prodej části pozemku zaslali Ing. Milan Kondrys a Kristina
Kondrysová, Čechova 7/342, 37001 České Budějovice. V současné době mají žádanou část
pozemku v nájmu. Pozemek je veden jako trvalý travní porost. Starosta navrhuje schválit záměr
prodeje části pozemku p.č. 1711/3 k.ú. Malčice – Osek.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje návrh záměru prodeje části pozemku p.č.
1711/3 k.ú. Malčice – Osek. Zákres části pozemku p.č. 1711/3 k.ú. Malčice – Osek je součástí
zápisu.
pro:
11
proti: 0
zdržel se : 0
Usnesení 2019-09-14f bylo schváleno.
ad 14 g) Starosta předložil zastupitelům návrh na schválení pořadatelské služby pro tradiční
Svatovařineckou pouťovou zábavu. Ze zastupitelů se nikdo nepřihlásil. Starosta navrhuje, že
pořadatelkou službu zajistí společně s SDH Přídolí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje, že pořadatelskou službu zajistí
starosta společně s SDH Přídolí.
pro:
11
proti: 0
zdržel se : 0
Usnesení 2019-09-14g nebylo schváleno.
ad 14 h) Předsedkyně kulturního výboru přednesla zastupitelům, že i roce 2020 bude pořádat
kulturní výbor zájezdy na muzikály. Pro tyto zájezdy chce zajistit slevové kupóny. Pro rok 2019
byly pořádané výlety vyprodány a setkaly se s velkým úspěchem.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
ad 15) Diskuse: Bez diskuze
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:42 hod.
Ověřil: paní Jitka Bohdalová
pan Jan Valicsek

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

Vítězslav Jílek,
Starosta

