Zápis č. 14.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 14 dne 20. 02. 2020
Zahájení: 19:00
Přítomni: 11, dle presenční listiny
Omluveni: p. Jiří Štěpánek příchod 19:40 h.
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Ing. Vítězslav Jílek, starosta
Ověřovatelé zápisu: paní Jitka Bohdalová, paní Hana Fleischhansová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Žádost LDO Přídolí o snížení nájemného na lesní pozemky pro rok 2020
Návrh na schválení zadávací dokumentace pro stavbu „Rozšíření ZŠ a MŠ Přídolí“,
návrh na schválení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
Návrh na schválení zadávací dokumentace pro stavbu „Výstavba chodníku podél silnice
III/1572 v k.ú. Přídolí - Etapa B“, návrh na schválení komise pro otevírání obálek a
hodnotící komise
Návrh na jednání o možnosti pronájmu zdroje vody od firmy Farma Přídolí
Žádost o prodej části pozemku p.č. 1870/7 v k.ú. Zátes
Návrhy na změnu územního plánu
Návrh smlouvy o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce – vytvoření odběrného
místa Zátes čp. 9 NN
Návrh na výběr provozovatele pouťových atrakcí Svatovavřinecké pouti 2020
Různé
a)
Návrh na podání žádosti o dotaci dotace JčK pro jednotky SDH obcí –
b)
neinvestiční
c)
Návrh na podání žádosti o dotaci MF ČR – Program 29822 Akce financované z
rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR z podprogramu
298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí
d)
Návrh na přijetí investičního záměru – Rozšíření ZŠ a MŠ Přídolí
e)
Přátelé bicyklového sportu – žádost o příspěvek na rok 2020
f)
Návrh smlouvy o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce – „Vytvoření
odběrného místa Přídolí 2110/8 – NN“
g)
Návrh smlouvy o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce – „Přídolí obecní
dvůr – přeložka NN“
Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 13 ze dne 12.12.2019 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program. Starosta p. Vítězslav Jílek navrhl rozšířit program jednání
o bod 11a) Návrh na podání žádosti o dotaci JčK pro jednotky SDH obcí - neinvestiční, b) Návrh na
podání žádosti o dotaci MF ČR – Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny
Parlamentu a vlády ČR z podprogramu
298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálního školství v působnosti obcí, c) Návrh na přijetí investičního záměru –
Rozšíření ZŠ a MŠ Přídolí, d) Přátelé bicyklového sportu – žádost o příspěvek na rok 2020, e) Návrh
smlouvy o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce – vytvoření odběrného místa „Přídolí 2110/8 – NN“,
f) Návrh smlouvy o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce – „Přídolí obecní dvůr – přeložka NN“.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva rozšířený o bod 11) a) Návrh na
podání žádosti o dotaci JčK pro jednotky SDH obcí - neinvestiční, b) Návrh na podání žádosti o dotaci
MF ČR – Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR z

podprogramu
298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního
školství v působnosti obcí, c) Návrh na přijetí investičního záměru – Rozšíření ZŠ a MŠ Přídolí, d)
Přátelé bicyklového sportu – žádost o příspěvek na rok 2020, e) Návrh smlouvy o smlouvě budoucí
s E.ON Distribuce – vytvoření odběrného místa „Přídolí 2110/8 – NN“, f) Návrh smlouvy o smlouvě
budoucí s E.ON Distribuce – „Přídolí obecní dvůr – přeložka NN“
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-14-01 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu paní Jitku Bohdalovou
a paní Hanu Fleischhansovou.
ad 3) Starosta znovu předložil zastupitelům k projednání žádost LDO Přídolí o snížení nájemného na
lesní pozemky pro rok 2020. Na jednání zastupitelstva byli přítomni ředitel LDO Přídolí p. Pešek
a budoucí ředitel p. Ing. Čtvrtník. Starosta udělil slovo p. Ing. Čtvrtníkovi, aby jako budoucí ředitel
představil zastupitelům svoji vizi fungování LDO v příštích několika letech. Pan Ing. Čtvrtník krátce
promluvil k zastupitelům, kladl důraz zvláště na to, co nejlépe prodávat kůrovcové dřevo a nahodilou
těžbu. Pokud to nebude nezbytné, tak netěžit zdravé stromy. Předpokládá po skončení kůrovcové
kalamity nárůst cen kvalitního dřeva. Uvedl, že požadovaná výše nájemného na rok 2020 je i tak vysoká.
Uvedl příklady, na kterých doložil, že většinou se nájemné v Jihočeském kraji pohybuje od 0,- Kč do
500,- Kč bez DPH za hektar. Výjimku tvoří Lesy Český Krumlov s.r.o., kde se do ceny 1800,-- Kč bez
DPH promítá i nájem za budovy, které firma užívá. Dále si vzal slovo p. Pešek, který zastupitelům řekl,
že LDO podalo žádost na dorovnání cen kůrovcového dřeva za roky 2017 a 2018 ve výši 2.171.732,- Kč s
DPH Ceny dřeva z nahodilé těžby odpovídají pro rok 2020 cenám minulého roku. Dále řekl, že ke
kůrovcové kalamitě se přidaly velké škody po posledních dvou orkánech. LDO Přídolí bude po
zpracování těchto nahodilých těžeb plnit lesní plán, protože v minulých letech držel těžbu deset procent
pod plán. Lesní plán se nyní nalézá ve své polovině. Dále promluvil o aktuálním fungování družstva.
Zodpověděl zastupitelům několik dotazů. Zastupitel p. Zdeněk Macek se ptal na používání zaplachtování
kůrovcového dřeva a na chemické sítě, protože na tyto formy ochrany stát přispívá dotacemi. P. Pešek
odpověděl, že za efektivnější považuje dřevo ihned pracovat než zatěžovat přírodu chemií. Starosta
upozornil, že i když má družstvo požádáno o dotaci na kůrovcové dřevo, chybí aktuálně provozní kapitál.
Příchod zastupitele p. Jiřího Štěpánka 19:40 h.
Starosta navrhuje pro rok 2020 ještě stanovit nájemné za hektar lesních pozemků na 1000,- Kč bez DPH,
aby byla vytvořena dostatečná finanční rezerva. Zastupitel p. Jan Valiscek se ptal p. Čtvrtníka na jeho vizi
čerpání dotací v lesnickém oboru. P. Čtvrtník mu odpověděl, že se zasadí se o maximální čerpání dotací.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje výši nájemného za hektar lesních pozemků na
1000,- Kč bez DPH od 1.2.2020 do 31.12.2020.
pro:
8
proti: 1
zdržel se: 2
Usnesení 2020-14-03 bylo schváleno.
ad 4) Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh na schválení zadávací dokumentace pro stavbu
„Rozšíření ZŠ a MŠ Přídolí“ a návrh na schválení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise.
Zadávací dokumentace. Cena zakázky v loňských ceníkových cenách byla 15.000.000,- Kč bez DPH
V SOD je stanovena podmínka, že zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud neobdrží na stavbu
dotaci. Dále nesmí být při stavbě omezen provoz stávající ZŠ a MŠ Přídolí. Stavba musí být
vyfakturována do 12/2020. Zakázka bude soutěžena v režimu podlimitní zakázky dle zákona o veřejných
zakázkách, tedy elektronicky přes portál zadavatele. Starosta navrhuje schválit zadávací dokumentaci na
stavbu „Rozšíření ZŠ a MŠ Přídolí“, jak je předložena, schválit komisi pro otevírání obálek a hodnotící
komisi.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje zadávací dokumentaci pro stavbu „Rozšíření ZŠ
a MŠ Přídolí“. Schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení: Vítězslav Jílek, Jiří
Haniš, Jiří Štěpánek, náhradníci – Jan Valicsek, Zdeněk Macek, Josef Sýkora, Martin Poeschl.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-14-04 bylo schváleno.

ad 5) Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh výzvy na poptávkové řízení „Výstavba chodníku
podél silnice č. III/1572 v k. ú. Přídolí – Etapa B“, návrh na schválení komise pro otevírání obálek
a hodnotící komise. Předpokládaná cena zakázky v loňských ceníkových cenách byla 631.688,- Kč
s DPH. V SOD bude stanovena podmínka, že zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud neobdrží na
stavbu dotaci. Starosta navrhuje schválit výzvu na poptávkové řízení pro stavbu „Výstavba chodníku
podél silnice č. III/1572 v k. ú. Přídolí – Etapa B“, jak je předložena a schválit komisi pro otevírání
obálek a hodnotící komisi.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje výzvu na poptávkové řízení pro stavbu
„Výstavba chodníku podél silnice č. III/1572 v k. ú. Přídolí – Etapa B“. Zastupitelstvo schvaluje seznam
oslovených firem: Stavební firma Bína s.r.o., Dvořák stavební s.r.o., Ertl silniční a stavební práce s.r.o.
Schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení: Vítězslav Jílek, Jiří Haniš, Jiří
Štěpánek, náhradníci – Jan Valicsek, Zdeněk Macek, Josef Sýkora, Martin Poeschl.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-14-05 bylo schváleno.
ad 6) Starosta předložil návrh na jednání o možnosti pronájmu vodovodní infrastruktury od firmy Farma
Přídolí, zastoupenou p. Jelínkem. Rozsah a podmínky užívání by byl upraven smluvně. Návrh smlouvy
by následně schválilo zastupitelstvo. Vzhledem k přetrvávajícímu suchu by ji bylo možné využívat pro
dopravu vody z obecních vrtů, které obec vlastní a jsou mimo stávající přívodní řad. Místostarosta p.
Zdeněk Macek předjednal s majitelem statkového vodojemu možnost takového pronájmu. Městysi Přídolí
nabízí Farma Přídolí pronájem za cenu údržby této infrastruktury. Starosta navrhuje nechat zpracovat
návrh smlouvy o pronájmu. Než se podaří zajistit pro Přídolí další zdroj vody je tato nabídka výhodná,
protože za minimální investice získáme čas na zřízení dalšího kvalitního zdroje pitné vody. Zastupitelé
živě diskutovali téma dodávek vody pro Přídolí a panující několikaleté sucho.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání pověřuje starostu přípravou smlouvy na
užívání vodovodní infrastruktury od firmy Farma Přídolí, zastoupenou p. Jelínkem.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-14-06 bylo schváleno.
ad 7) S Starosta předložil zastupitelům k projednání žádost o prodej části pozemku p.č. 1870/7 v k.ú.
Zátes předloženou p. Miroslavem Halmem, Práčov 9. Pozemek je v ÚP veden jako stavební. Starosta
navrhuje přijmout záměr prodeje části pozemku . Přítomný Miroslav Halm zastupitelům řekl, že by na
části pozemku velikosti kolem 1200 m2, chtěl postavit rodinný dům a trvale tam bydlet. Zastupitelé pak
diskutovali o ceně za m2 pozemku v Práčově. Zastupitel p. Jiří Štěpánek řekl, že by cena měla být 300,Kč + DPH, protože na hraně pozemku je vodovod a kanalizace. Plány dle jeho mínění jsou v archivu
městyse. Starosta uvedl, že pozemek se nachází ve vyloučené lokalitě Práčov. Za posledních 10 let zde
nikdo neprojevil o stavební pozemky zájem.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.
1870/7 v k.ú. Zátes.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-14-07 bylo schváleno.
ad 8) Starosta předložil zastupitelům k projednání návrhy na změnu ÚP. Starosta navrhuje zařadit tyto
návrhy do procesu projednávání. Starosta dále navrhuje, vzhledem k nárůstu žádostí, ukončit příjem
žádostí a žadatele odkázat na veřejné projednávání ÚP, kdy budou moci uplatnit svoje připomínky.
Průběžné přijímání žádostí neumožňuje zahájit potřebné práce na novém ÚP tak, aby nebyl ohrožen
termín dokončení ÚP a tím i plnění dotace, kterou jsme obdrželi.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje zařazení žádostí mezi žadatele o
změnu územního plánu a o žádostech rozhodne řádně v rámci procesu aktuálně zpracovávaného nového
územního plánu. Dále ukončuje příjem žádostí a žadatelé mohou své podněty a připomínky uplatnit při
veřejném projednávání ÚP, Jednotlivé žádosti jsou přílohou tohoto zápisu.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-14-08 bylo schváleno.

ad 9) Starosta znovu předložil zastupitelstvu k projednání Návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene mezi městysem Přídolí a E.ON Distribuce a.s. na vytvoření odběrného místa – „Zátes
čp. 9 NN“. Jedná se o pozemek p.č. 9 v k.ú. Zátes. Sad má nyní nového majitele, který by chtěl
vybudovat připojení el. síť. Na pozemku plánuje výstavbu objektu pro trvalé bydlení. Věcné břemeno je
navrženo jako úplatné za 1000,- Kč bez DPH. Ve smlouvě je místo překopu komunikace - protlak.
Starosta navrhuje schválit smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi městysem
Přídolí a E.ON Distribuce a.s. na vytvoření odběrného místa – „Zátes čp. 9 NN“.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje Návrh smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene mezi městysem Přídolí a E.ON Distribuce a.s. na vytvoření
odběrného místa –„ Zátes čp. 9 NN“, pozemek p.č. 9 v k.ú. Zátes.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-14-09 bylo schváleno.
ad 10) Starosta navrhl vybrat jako provozovatele pouťových atrakcí Svatovavřinecké pouti 2020 p. pana
Jaroslava Holého, protože nikdo jiný neprojevil zájem. Je nutné dodržet podmínku ZM, že si musí zajistit
toalety pro svoje zaměstnance.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje jako provozovatele pouťových
atrakcí Svatovavřinecké pouti 2020 p. pana Jaroslava Holého. Je nutné dodržet podmínku, že si musí
zajistit toalety pro svoje zaměstnance.
pro:
11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-14-10 bylo schváleno.
ad 11) Různé:
ad 11a) Starosta předložil zastupitelům návrh na podání žádosti o dotaci z programu Jihočeského kraje
pro jednotky SDH obcí – neinvestiční. Starosta navrhuje požádat o následující vybavení : plovoucí
čerpadlo niagara i /motor honda gxv 160k, kleště štípací na tyče a svorníky, generátor proudu inverter
sg2000, led reflektor rb 200w smd. Výše dotace až 70%, maximální možnost získání dotace je 500.000
Kč s DPH.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje návrh na podání dotace
z programu Jihočeského kraje pro jednotky SDH obcí – neinvestiční . Schvaluje finanční spoluúčast max.
ve výši 20.000 Kč s DPH.
pro:
11
proti: 0
zdržel se : 0
Usnesení 2020-14-11a bylo schváleno.
ad 11b) Starosta předložil zastupitelům návrh na podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva financí
ČR – Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR z
podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství
v působnosti obcí. Maximální výše dotace je 20 mil. Kč.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje návrh na podání žádosti o dotaci
MF ČR – Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR z
podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství
v působnosti obcí na maximální výši dotace, tedy 20 mil. Kč. Zastupitelstvo schvaluje případnou finanční
spoluúčast.
pro:
11
proti: 0
zdržel se : 0
Usnesení 2020-14-11b bylo schváleno.
ad 11c) Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh na přijetí investičního záměru – Rozšíření ZŠ
a MŠ Přídolí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje investiční záměr– Rozšíření ZŠ
a MŠ Přídolí. Investiční záměr je přílohou tohoto zápisu.
pro:
11
proti: 0
zdržel se : 0
Usnesení 2020-14-11c bylo schváleno.

ad 11d) Starosta předložil zastupitelstvu žádost spolku Přátelé bicyklového sportu o příspěvek na rok
2020 na zajištění sportovní akce “Přídolská padesátka“ ve výši 13.000,- Kč. Příspěvek bude použit na
věcné ceny, občerstvení, poháry.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje žádost spolku Přátelé
bicyklového sportu o příspěvek na rok 2020 na zajištění sportovní akce “Přídolská padesátka“ ve výši
13.000,- Kč. Příspěvek bude použit na věcné ceny, občerstvení, poháry.
pro:
11
proti: 0
zdržel se : 0
Usnesení 2020-14-11d bylo schváleno.
ad 11e) Starosta předložil zastupitelům k projednání Návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene mezi městysem Přídolí a E.ON Distribuce a.s. – vytvoření odběrného místa Přídolí
2110/8 – NN. Jedná se o připojení nového odběrného místa. Návrh smlouvy je úplatný, za 10.000,- Kč
bez DPH.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje Návrh smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene mezi městysem Přídolí a E.ON Distribuce a.s. – vytvoření
odběrného místa Přídolí 2110/8 – NN.
pro:
11
proti: 0
zdržel se : 0
Usnesení 2020-14-11e bylo schváleno.
ad 11f) Starosta předložil zastupitelům k projednání Návrh smlouvy o smlouvě budoucí s E.ON
Distribuce – Přídolí obecní dvůr – přeložka NN. Jedná se o přeložku el. vedení kolem dvora Úřadu, aby
bylo možné realizovat multifunkční zázemí obce.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje Návrh smlouvy o smlouvě
budoucí s E.ON Distribuce – Přídolí obecní dvůr – přeložka NN.
pro:
11
proti: 0
zdržel se : 0
Usnesení 2020-14-11f bylo schváleno.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:50 hod.

Ověřil: paní Jitka Bohdalová
paní Hana Fleischhansová

Zápis ověřen

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

28.2.2020
Vítězslav Jílek
Starosta

