Zápis č. 10.
Z náhradního zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 10 dne 22. 08. 2019
Zahájení: 19:00
Přítomni: 9, dle presenční listiny,
Omluveni: p. Zdeněk Macek, p. Pavel Mittasch
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Ing. Vítězslav Jílek, starosta
Ověřovatelé zápisu: p. Hana Fleischhansová, pan Jan Valicsek

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

13.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh na výběr realizátora stavební akce „Chodník od LDO Přídolí k domu čp. 89 I. Etapa“
Návrh prodej části pozemku p.č. 1711/3 k.ú. Malčice – Osek
Návrh na přijetí záměru prodeje částí pozemku p.č. 380/23 v k.ú. Všeměry
Návrh na přijetí změny smlouvy o výpůjčce pozemků p.č. 210/2, 210/4, 346/4 v k.ú.
Přídolí
Návrh na schválení konání sportovní akce Rallye Classic 2019
Návrh na přijetí příspěvku z programu MMR na pořízení nového Územního plánu
městyse Přídolí
Návrh na přijetí příspěvku z programu MZE – Oprava kapliček
Na vědomí - Rozpočtová opatření č. 1- 8
Návrh na přijetí Rozpočtového opatření č. 9
Různé
a) Žádost velitele JSDHO Přídolí o příspěvek na vycházkové uniformy
b) Žádost o prodej části pozemku p.č. 2160/1 v k.ú. Přídolí
c) Návrh na zřízení likvidační komise majetku městyse Přídolí
d) Rozvojový plán městyse Přídolí
e) Žádost o odpuštění poplatku za pronájem tělocvičny – pravidelné sportovní
aktivity
f) Odkoupení pozemků p.č. 2164 a 13/4 v k.ú Přídolí
g) Veřejná sbírka na zvon
h) Žádosti o změnu územního plánu
ch) Žádost o příspěvek na vzdělávací omalovánky do škol a školek
i) Návrh na podání žádosti o Účelová neinvestiční dotace JSDHO Min. vnitra–
školení, výjezdy mimo katastr
Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 9 ze dne 27.06.2019 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program. Starosta p. Vítězslav Jílek navrhl rozšířit program
jednání v bodě 12) Různé o body a) Žádost velitele JSDHO Přídolí o příspěvek na vycházkové
uniformy, b) Žádost o prodej části pozemku p.č. 2160/1 v k.ú. Přídolí , c) Návrh na zřízení
likvidační komise majetku městyse Přídolí, d) Rozvojový plán městyse Přídolí, e) Žádost o
odpuštění poplatku za pronájem tělocvičny – pravidelné sportovní aktivity, f) Odkoupení pozemků
p.č. 2164 a 13/4 v k.ú Přídolí, g) Žádosti o změnu územního plánu, h) Žádosti o změnu územního
plánu, ch) Žádost o příspěvek na vzdělávací omalovánky do škol a školek, i) Návrh na podání
žádosti o Účelová neinvestiční dotace JSDHO Min. vnitra– školení, výjezdy mimo katastr.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva rozšířený o body a) až i).
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-10-01 bylo schváleno.

ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu paní Hanu Hana
Fleischhansovou a pana Jana Valicska.
ad 3) Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh na výběr realizátora stavební akce
„Chodník od LDO Přídolí k domu čp. 89 I. Etapa“. Rozpočet stavební akce je projektantem
zpracován na částku 497.751,- Kč bez DPH, tj. 602.279,- Kč s DPH. Na stavební akci obec obdržela
dotaci ve výši 210.000 Kč s DPH. Vzhledem k předpokládané výši nákladů dle platné Směrnice o
veřejných zakázkách malého rozsahu Městyse Přídolí o výběru realizátora rozhoduje přímo
zastupitelstvo. Vzhledem k nedostatku kapacit na stavebním trhu starosta oslovil plošně firmy v
regionu. Nabídku předložilo 6 firem, které jsou schopny v požadovaném termínu stavbu realizovat.
Dvořák Stavební s.r.o. - 710.710,- Kč bez DPH; I.R.O Stavební s.r.o. - 738.988,- bez DPH; MANE
stavební s.r.o. - 790.710,- bez DPH; Stavební firma Bína spol. s r.o. - 798.801,- bez DPH; Strabag
a.s. - 810.568,63,- bez DPH Swietelsky stavební s.r.o. - 866.236,- bez DPH. Aby nebylo pochyb o
zákonném zadání předložil starosta právní rozbor zpracovaný p. JUDr. Vladimírem Novotným.
Tento posudek potvrzuje správnost navrženého postupu schvalování veřejné zakázky. Vzhledem
k tomu, že na tento úsek obce dlouhodobě občané upozorňují jako na nebezpečný pro chodce,
starosta navrhuje akci realizovat. Nedostatek kapacit ve stavebnictví nenaznačuje v příštích letech
zlepšení ve vývoji cen. Obdržená dotace kryje zhruba rozdíl aktuálních cen na trhu a ceny oproti
předpokládanému rozpočtu. Starosta navrhuje vybrat jako realizátora stavební akce firmu s nejnižší
nabídkovou cenou. Zastupitel p. Ing. Jíří Haniš za stavební výbor potvrdil výrazný nárůst cen
materiálů a ceny práce na stavebním trhu. Zastupitel p. Jan Valicsek řekl, že na trhu existuje převis
poptávky nad kapacitami firem, proto si firmy nechávají za práci zaplatit více, než jsou ceníkové
ceny.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje realizaci stavební akce „Chodník od LDO
Přídolí k domu čp. 89 I. Etapa“ a jako nejvýhodnější nabídku pro realizaci schvaluje nabídku firmy
Dvořák Stavební s.r.o. s cenou 710.710,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu rozpočtovou
změnou ve výši 950.000,- Kč s DPH z přebytku hospodaření minulých let.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-10-03 bylo schváleno.
ad 4) Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh na prodej 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. Záměr prodeje byl zveřejněn v zákonné lhůtě bez
připomínek veřejnosti. V současné době mají žádanou část pozemku v nájmu. Pozemek je veden
jako trvalý travní porost. Starosta navrhuje část pozemku p.č. 1711/3 k.ú. Malčice – Osek prodat za
cenu 182,- Kč za m2 s DPH, vzhledem k tomu, že se jedná o zhodnocení přilehlé nemovitosti.
Zpracování geometrického plánu a vklad na KÚ hradí kupující. Zastupitelé živě diskutovali o výši
ceny. Zastupitel p. Jiří Štěpánek řekl, že se pozemky tohoto typu prodávali kdysi za 80,- Kč.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje prodej části pozemku p.č. 1711/3 k.ú.
Malčice – Osek na základě žádosti o prodej části pozemku zaslanou Ing. Milan Kondrysem
a Kristinou Kondrysovou, Čechova 7/342, 37001 České Budějovice a to za cenu 182,- Kč za m2
s DPH. Předpokládaná velikost prodávaného pozemku je 300m2. Zpracování geometrického plánu
a vklad na KÚ hradí kupující.
pro:
8
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2019-10-04 bylo schváleno.
ad 5) Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh na přijetí záměru prodeje částí pozemku
p.č. 380/23 v k.ú. Všeměry. Jedná se o část návsi ve Všeměrech. Celý pozemek p.č. 380/23 byl
nedávno bezúplatně převeden od SPÚ ČR do majetku městyse Přídolí. Po dokončení převodu, SPÚ
ČR jistil, že části uvedené v přiloženém geometrickém plánu mají v dlouhodobém pronájmu a
zároveň mají podanou žádost o prodej manželé Čabanovi, Všeměry č.ev. 11, 38101 Přídolí.
Vzhledem k tomu, že nelze vzít proces vydání zpět, je nejsnazší cestou, aby žádané části prodal
městys Přídolí. Části pozemků uvedené z geometrickém plánu č. 94-67/2018 mají manželé
Čabanovi zaploceny a užívají je. Starosta navrhuje prodat tyto části za cenu 80,- Kč s DPH za m2.
Zastupitelka p. Jitka Bohdalová navrhla pozemky prodat za cenu 182,- Kč s DPH za m2. Zastupitel
p. Jiří Štěpánek navrhl prodat tyto části za 50,- Kč s DPH za m2. Zastupitelé živě diskutovali výši
ceny.

Návrh Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 380/23 v k.ú. Všeměry
dle geometrického plánu č. 94-67/2018 a prodejní cenu 80,- Kč s DPH za m2.
pro:
3
proti: 0
zdržel se: 6
Usnesení 2019-10-05a nebylo schváleno.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 380/23 v k.ú. Všeměry
dle geometrického plánu č. 94-67/2018 a prodejní cenu 50,- Kč s DPH za m2.
pro:
6
proti: 0
zdržel se: 3
Usnesení 2019-10-05b bylo schváleno.
ad 6) Starosta předložil zastupitelům návrh na schválení změny smlouvy o výpůjčce pozemků p.č.
210/2, 210/4, 346/4 v k.ú. Přídolí. O změnu požádalo Biskupství českobudějovické z důvodu
nalezené formální chyby, kde byl chybně uveden půjčitel a vypůjčitel. Starosta navrhuje schválit
tuto změnu.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje změnu smlouvy
o výpůjčce pozemků p.č. 210/2, 210/4, 346/4 v k.ú. Přídolí. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-10-06 bylo schváleno.
ad 7) Starosta předložil zastupitelům návrh na schválení konání sportovní akce Rallye Classic
Český Krumlov 2019 v termínu 7.9.2019 (sobota dopoledne) na návsi Přídolí (jako v roce 2018),
kterou pořádá Automotoklub Český Krumlov. Starosta navrhuje konání akce schválit.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje konání sportovní akce Rallye
Classic Český Krumlov 2019 v termínu 7.9.2019 (sobota dopoledne) na návsi Přídolí (jako v roce
2018), kterou pořádá Automotoklub Český Krumlov.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-10-07 bylo schváleno.
ad 8) Starosta předložil zastupitelům návrh na přijetí příspěvku z programu MMR na pořízení
nového Územního plánu městyse Přídolí ve výši 193.600,- Kč z požadovaných 242.000 Kč.
Starosta navrhuje příspěvek přijmout a zahájit práce na novém územním plánu městyse Přídolí.
Dále starosta navrhuje podat žádost o příspěvek do programu Jčk – Příspěvky na územní plány obcí,
kde je možné získat fin. prostředky na úkony (až 70.000,- Kč), které byly neuznatelné ve výše
uvedeném programu MMR.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání přijímá příspěvek z programu MMR
ve výši 193.600,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy, dále schvaluje zahájit práce na novém
územním plánu městyse Přídolí. Pověřuje starostu podat žádost o příspěvek do programu Jčk –
Příspěvky na územní plány obcí.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-10-08 bylo schváleno.
ad 9) Starosta předložil zastupitelům návrh na přijetí příspěvku z programu MZe na opravu
kapliček městyse Přídolí ve výši 98.417,- Kč z požadovaných 164.640,- Kč. Starosta navrhuje
příspěvek přijmout.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání přijímá příspěvek z programu MZe
na opravu kapliček městyse Přídolí ve výši 98.417,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-10-09 bylo schváleno.
ad 10) Starosta předložil zastupitelům na vědomí Rozpočtová opatření č. 1,2,4,5,6,7,8, která jsou
v kompetenci starosty.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.

ad 11) Starosta předložil zastupitelům k schválení rozpočtové opatření č.9. Jde navýšení finančních
prostředků na umístění psů v útulku. V letošním roce máme dlouhodobě umístěného psa nalezeného
na katastru městyse Přídolí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje po projednání rozpočtové opatření č.9.
Rozpočtové opatření č.9 je přílohou zápisu.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-10-11 bylo schváleno.
ad 12) Různé:
ad 12a) Starosta předložil zastupitelům k projednání žádost velitele JSDHO Přídolí p. Lukáše
Opelky o příspěvek na zakoupení vycházkových kompletů. Poslední odměnu za činnost obdrželi
členové JSDHO v říjnu 2017. Od té doby je evidováno 10 zásahů jako technická pomoc, dva
výjezdy k požáru. Dále členové JSDHO celoročně udržují požární techniku v pohotovostním stavu.
Příspěvek ve výši 50% z ceny uniformy činí 2539,- Kč s DPH na jednoho člena jednotky. Starosta
navrhuje schválit příspěvek na zakoupení vycházkových kompletů ve výši 2539,- Kč s DPH na
jeden komplet s tím, že tím, že příspěvek je zároveň odměna za činnost v období 11/2017-12/2018.
Vycházkový komplet bude viditelně a trvale označen znakem Přídolí a nápisem JSDH Přídolí.
Příspěvek bude vyplacen jako dar.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje žádost velitele JSDHO Přídolí p. Lukáše
Opelky o příspěvek na zakoupení vycházkových kompletů ve výši 2539,- Kč. Příspěvek bude
vyplacen jako dar.
pro:
8
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2019-10-12a bylo schváleno.
ad 12b) Starosta předkládá zastupitelům k projednání žádost manželů Bendových, Přídolí 18, o
koupi části pozemku před jejich zahradou dle vyznačené situace a geometrického plánu č.316365/2008. Starosta navrhuje schválit záměr prodeje, pokud manželé Bendovi předloží dohodu o
zajištění přístupu k nemovitosti s panem Janem Gondekem, jako majitelem pozemku p.č. 175/29.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje záměr prodeje částí pozemku dle
geometrického plánu č.316-365/2008 a dle vyznačené situace v žádosti manželů Bendových
(přílohou zápisu).
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-10-12b bylo schváleno.
ad 12c) Starosta předložil zastupitelům návrh na jmenování likvidační komise z důvodu vyřazení
nefunkčního nebo nepoužitelného majetku městyse Přídolí. Starosta navrhuje schválit jako v
předchozím roce komisi ve složení: Vítězslav Jílek, Zdeněk Macek, Eva Dvořáčková
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí jmenuje likvidační komise z důvodu vyřazení
nefunkčního nebo nepoužitelného majetku městyse Přídolí ve složení: Vítězslav Jílek, Zdeněk
Macek, Eva Dvořáčková.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-10-12c bylo schváleno.
ad 12d) Zastupitel p. Jiří Štěpánek předkládá k projednání návrh na schválení rozšíření
projektového týmu na pořízení Rozvojového plánu městyse Přídolí, jehož zpracováním byl
pověřen. Níže jmenovaní se zařazením do projektového týmu souhlasí. Navrhuje tým zpracovatelů
ve složení: p. Jaroslav Písko - předseda TJ Sokol Přídolí, p. Ing. Jiří Haniš - zástupce JSDH Přídolí
a Místního sdružení dobrovolných hasičů Přídolí, p. Eva Dvořáčková - referentka Úřadu městyse.
Do týmu se také přihlásil starosta městyse. Starosta navrhuje schválit jmenování projektového týmu
pro zpracování Rozvojového plánu městyse Přídolí ve složení, jak byl navržen p. Jiřím Štěpánkem.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje rozšíření projektového
týmu pro zpracování Rozvojového plánu městyse Přídolí ve složení p. Jaroslav Písko - předseda TJ
Sokol Přídolí, p. Ing. Jiří Haniš - zástupce JSDH Přídolí a Místního sdružení dobrovolných

hasičů Přídolí, p. Eva Dvořáčková - referentka Úřadu městyse, starosta městyse Přídolí p. Ing.
Vítězslav Jílek.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-10-12d bylo schváleno.
ad 12 e) Starosta předkládá žádost paní Bc. Jany Pískové, Přídolí 153, Přídolí, o zvážení odpuštění
nájmu tělocvičny za účelem pravidelných sportovních aktivit. Starosta navrhuje, neschválit
odpuštění nájmu, protože se jedná o soukromou aktivitu. Odpouštění nájmu považuje za možné,
pokud by tato aktivita byla v rámci TJ Sokol Přídolí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání zamítá žádost paní Bc. Jany
Pískové, Přídolí 153, Přídolí, o zvážení odpuštění nájmu tělocvičny za účelem pravidelných
sportovních aktivit.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2019-10-12e bylo schváleno.
ad 12 f) Starosta předložil výsledek jednání s firmou ZEMOS Zubčice spol.s.r.o. , Chabičovice 25,
Velešín - zastoupený panem Františkem Kmochem, o odkoupení pozemků p.č. 2164 a 13/4 v k.ú.
Přídolí (celkem 75 m2) . Na pozemku p.č. 2164 by měl v budoucnu vzniknout chodník. Na původní
nabídce firmy ZEMOS směnit pozemky p.č. 2164 a 13/4 v k.ú Přídolí za pozemek p.č. 1304/15 se
nic nemění, o jiný pozemek zájem nemají. Po jednáních je firma ZEMOS ochotna pozemky také
prodat, a to za cenu 500,- Kč za m2. Pozemky chce prodat oba současně nebo žádný. Vzhledem k
tomu, že pozemek p.č. 2164 k.ú. Přídolí je pro městys do budoucna důležitý, navrhuje starosta
přistoupit na prodej za cenu 500,- Kč za m2.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje koupi p.č. 2164 a 13/4 v
k.ú. Přídolí za cenu 500,- Kč za m2 od ZEMOS Zubčice spol.s.r.o. , Chabičovice 25, Velešín zastoupený panem Františkem Kmochem. Pověřuje starostu podpisem smlouvy a pověřuje starostu
rozpočtovou změnou, kdy pozemky budou uhrazeny z přebytku hospodaření minulých let.
pro:
7
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení 2019-10-12f bylo schváleno.
ad 12 g) Starosta předložil zastupitelům návrh vyhlášení veřejné sbírky na nový zvon k věžním
hodinám v kostele sv. Vavřince Přídolí. Jména dárců budou uložena ve stolici zvonu. Starosta
navrhuje, po zkušenostech z jiných obcí, aby dárci, kteří přispěli více než 10.000,- Kč byli jmenně
uvedeni přímo na lemu zvonu.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje veřejnou sbírku na nový zvon
k věžním hodinám v kostele sv. Vavřince Přídolí u příležitosti výročí 800 let Přídolí. Jména dárců
budou uložena ve stolici zvonu. Veřejná sbírka bude probíhat hotovostní formou na na Úřadě
městyse Přídolí, Přídolí 1, 381 01 nebo bezhotovostní formou na účet k této příležitosti zřízený.
Číslo účtu bude zveřejněno na Úřední desce a internetových stránkách. Veřejná sbírka bude
probíhat od 1.10.2019 do 31.03.2020. Dárci, kteří věnují více než 10.000,- Kč budou jmenně
uvedeni přímo na lemu zvonu, jména ostatních dárců budou uložena ve stolici zvonu.
pro:
9
proti: 0
zdržel se : 0
Usnesení 2019-10-12g bylo schváleno.
ad 12 h) Starosta předložil zastupitelům žádosti o změnu územního plánu: žádost p. Milana
Berczese, Pod horou 382, Český Krumlov 381 0 a společnou žádost p. Jitky Marešové, Nové Spolí
106, Český Krumlov 38101 a Petra Prokůpka, Tavírna 111, Český Krumlov 381 01. Starosta
navrhuje odložit rozhodnutí o žádostech na dobu, než bude řešen nový územní plán.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání odkládá žádosti o změnu územního plánu:
žádost p. Milana Berczese, Pod horou 382, Český Krumlov 381 0 a společnou žádost p. Jitky
Marešové, Nové Spolí 106, Český Krumlov 38101 a Petra Prokůpka, Tavírna 111, Český Krumlov
381 01. , na dobu, než bude řešen nový územní plán.
pro:
9
proti: 0
zdržel se : 0
Usnesení 2019-10-12h bylo schváleno.

ad 12 ch) Starosta předložil zastupitelům žádost o příspěvek na dětské omalovánky s tématikou
první pomoci vydávané IV-Nakladatelství s.r.o. Z pověření ČČK Pobočka: Boettingerova 2716/18a,
320 00 Plzeň. Příspěvek by byl formou zakoupení reklamního banneru v minimální hodnotě 7800,Kč. Starosta navrhuje zamítnout tuto žádost o příspěvek.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání zamítá žádost o příspěvek na dětské
omalovánky s tématikou první pomoci vydávané IV-Nakladatelství s.r.o. Z pověření ČČK Pobočka:
Boettingerova 2716/18a, 320 00 Plzeň v minimální hodnotě 7800,- Kč.
pro:
9
proti: 0
zdržel se : 0
Usnesení 2019-10-12ch bylo schváleno.
ad 12 i) Starosta předložil zastupitelům návrh na podání žádosti o Účelovou neinvestiční dotaci pro
JSDH obcí Min. vnitra– školení, výjezdy mimo katastr, zvýšení akceschopnosti jednotek.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání pověřuje starostu podáním žádosti o
Účelovou neinvestiční dotaci pro JSDH obcí Min. vnitra– školení, výjezdy mimo katastr, zvýšení
akceschopnosti jednotek.
pro:
9
proti: 0
zdržel se : 0
Usnesení 2019-10-12i bylo schváleno.

ad 13) Diskuse: Bez diskuze
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:15 hod.
Ověřil: paní Hana Fleichhansová

……………………….

pan Jan Valicsek

..................................

Ověřeno: 30.08.2019
Vítězslav Jílek,
Starosta

