Zápis č. 16.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 16 dne 30.04. 2020
Zahájení: 19:00
Přítomni: 9, dle presenční listiny
Omluveni: p. Zdeněk Macek
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Ing. Vítězslav Jílek, starosta
Ověřovatelé zápisu: pan Martin Pöschl, pan Jiří Štěpánek
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Žádost LDO Přídolí
Návrh na přijetí dodatku ke smlouvě s firmou HEMA CB s.r.o. „ Revitalizace obecního
dvora Přídolí“
Návrh smlouvy na realizaci nového zvonu k obecním hodinám
Návrh na přijetí Strategický plán rozvoje městyse Přídolí pro roky 2020 – 2030
Návrh na přijetí Strategický plán rozvoje sportu městyse Přídolí
Zpráva z kontroly kontrolního výboru ze dne 12.3.2020
Návrh na dodatek k vyhláškám o poplatcích městyse Přídolí
Žádost o osvobození od poplatku za komunální odpad
Žádost o provedení zpevnění obecní komunikace v části Machovice
Žádost o příspěvek na zřízenou domovní čistírnu odpadních vod Spolí
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Přídolí za rok 2019
Oslavy 800 let Přídolí
Návrh rozpočtového opatření č. 6
Návrh na podání žádosti o dotaci na projekt „Hasičská zbrojnice“
Návrh na vyřazení DA Avia JSDHO Přídolí
Návrh na pověření stavebního výboru – „ Degradace zdi Farská zahrada“
Různé
a) Návrh na zadání zpracování projektu na úpravnu vody Přídolí
b) Žádost Linka bezpečí, z.s.
c) Platby kartou na Úřadě městyse Přídolí
d) SDH Přídolí – žádost o dar - strom Májka
Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 15 ze dne 26.03.2020 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program. Starosta p. Vítězslav Jílek navrhl rozšířit program jednání
o body 19a) Návrh na zadání zpracování projektu na úpravnu vody Přídolí, b) Žádost Linka bezpečí, z.s.,
c) Platby kartou na Úřadě městyse Přídolí, d) SDH Přídolí – žádost o dar - strom Májka.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva rozšířený o bod 19a) Návrh na
zadání zpracování projektu na úpravnu vody Přídolí, b) Žádost Linka bezpečí, z.s., c) Platby kartou na
Úřadě městyse Přídolí, d) SDH Přídolí – žádost o dar - strom Májka .
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-16-01 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu pana Martina Pöschla
a pana Jiřího Štěpánka.
ad 3) Starosta předložil žádost ředitele LDO Přídolí p. Ing. Jiřího Čtvrtníka o prodloužení splatnosti
dlužných faktur za 1Q 2020 do konce roku 2020 a žádost o odpuštění nájemného na lesní pozemky
městyse Přídolí na 2Q 2020. Valná hromada LDO Přídolí schválila usnesení, kde starostové doporučí

v zastupitelstvech jednotlivých obcí přijmout tato krizová opatření žádaná ředitelem LDO. Rezervní fond
ve výši 300.000,- Kč nemůže pokrýt takto velký výpadek financování. Tato opatření mají za cíl rozložit
výdaje tak, aby se stabilizoval obrat peněz a bylo možné vytvořit větší finanční rezervu. Na jednání
zastupitelstva byl přítomen p. Ing. Jiří Čtvrtník, který popsal zastupitelům aktuální situaci na trhu
se dřevem a odpověděl na dotazy zastupitelů. Dále představil úsporná opatření, která přijal jako např.
vypovězení všech nájemních smluv na lesní pozemky, na kterých v nejbližších letech nebude možná
těžba. Dále uvedl, že LDO Přídolí dorazila dotace ve výši 2,279 mil. Kč, proto již nebude potřeba
překlenovací půjčka. Starosta navrhl schválit obě žádosti ředitele LDO Přídolí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje obě žádosti ředitele LDO Přídolí p. Ing. Jiřího
Čtvrtníka o prodloužení splatnosti dlužných faktur za 1Q 2020 do konce roku 2020 a žádost o odpuštění
nájemného na lesní pozemky městyse Přídolí na 2Q 2020.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-16-03 bylo schváleno.
ad 4) Starosta předložil návrh na přijetí dodatku ke smlouvě s firmou Hema CB s.r.o. „Revitalizace
obecního dvora Přídolí“. Plnění smlouvy je hotové až na stavební povolení. Bez změny územního plánu
nelze v tuto chvíli získat stavební povolení. Odbor územního plánování Úřadu Český Krumlov vydal
k projektu zamítavé stanovisko. Pracovní jednání mezi Odborem územního plánování, pořizovatelem
územního plánu z roku 2000 p. Ing. Arch Daňkem a starostou Přídolí změnu jejich stanoviska nepřineslo.
V územním plánu je stručně popsána zastavitelnost stávajícího dvora hodnotou +10%. Odbor územního
plánování tuto hodnotu vykládá jako zastavitelnost 10% celého pozemku. Tj. nyní nelze na tomto
pozemku cokoli stavět, již stávající objekty překračují takto vykládaný limit. Návrh dodatku, který
předkládá starosta, obsahuje dohodu o proplacení odvedených prací s tím, že doplatek bude vyplacen
až po změně územního plánu a tím otevření cesty pro vydání stavebního povolení. Starosta navrhuje
přijmout tento dodatek ke smlouvě.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje dodatek ke smlouvě s firmou Hema CB s.r.o.
„Revitalizace obecního dvora Přídolí“ a pověřuje starostu jeho podpisem. Zastupitelstvo schvaluje
rozpočtovou změnu, plnění dodatku smlouvy bude hrazeno z přebytku hospodaření minulých let. Návrh
dodatku je přílohou tohoto zápisu.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
ad 5) Starosta předložil návrh smlouvy na realizaci nového zvonu k obecním hodinám s firmou
Zvonařství Votruba, Myslkovice 126, 391 16 IČ: 87908522 ve výši 336 864,- Kč včetně 21% sazby DPH.
Viz. Příloha č. 3. Na zvon bylo ve veřejné sbírce vybráno 213.569,- Kč. Starosta navrhuje vybrat jako
realizátora firmu Zvonařství Votruba a pověřit starostu podpisem smlouvy.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje návrh smlouvy na realizaci nového zvonu
k obecním hodinám s firmou Zvonařství Votruba, Myslkovice 126, 391 16 IČ: 87908522 ve výši
336 864,- Kč včetně 21% sazby DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-16-05 bylo schváleno.
ad 6) Zastupitel p. Jiří Štěpánek předložil návrh na přijetí Strategického plánu rozvoje městyse Přídolí pro
roky 2020 – 2030, jehož zpracováním byl v minulém roce pověřen. Představil zastupitelům stručně jeho
obsah. Odpověděl na dotazy zastupitelům. Zastupitelé také diskutovali rozvoj městyse a vytvoření
podmínek pro stavbu nových domů. Zastupitelé se naprostou většinou shodli, že jsou pro udržitelný
rozvoj bydlení a zastavěnosti obce. I formou výstavby nových bytů. Starosta navrhuje schválit Strategický
plán tak, jak je předložen.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje Strategický plán rozvoje městyse Přídolí pro
roky 2020 – 2030. Návrh Strategického plánu rozvoje městyse Přídolí pro roky 2020 – 2030 je přílohou
tohoto zápisu.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-16-06 bylo schváleno.

ad 7) Zastupitel p. Jiří Štěpánek předložil návrh na přijetí Strategického plánu rozvoje sportu městyse
Přídolí. Tento plán je potřebné mít schválený, pokud by městys v budoucnu žádal o dotace na sportoviště.
Starosta navrhuje schválit Strategický plán tak, jak je předložen. Dále starosta navrhuje za odvedenou
práci na návrzích Strategických plánů udělit jednorázovou odměnu 7000,- Kč, protože se jedná
o pracovní činnost nad rámec pracovních povinností zastupitele. Stejnou odměnu obdržel tehdejší
zastupitel p. Vítězslav Jílek v roce 2013 za aktualizaci Strategického plánu 2013-2018.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje návrh Strategického plánu rozvoje sportu
městyse Přídolí. Návrh Strategického plánu rozvoje sportu městyse Přídolí je přílohou tohoto zápisu.
Zastupitelstvo schvaluje jednorázovou odměnu 7000,- Kč hrubého formou uzavření dohody o provedení
práce pro pořizovatele obou strategických plánů zastupitele p. Jiřího Štěpánka.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2020-16-07 bylo schváleno.
ad 8) Předseda kontrolního výboru p. Jiří Štěpánek předložil Zprávu z kontroly kontrolního výboru ze
dne 12.3.2020. Starosta k tomuto zápisu dodal, že chybějící dokumenty budou předloženy při příští
kontrole KV.
Zastupitelstvo městyse vzalo zprávu na vědomí
ad 9) Starosta předložil návrh na schválení dodatku k vyhláškám : č. 2/2019 - o místním poplatku ze psů
a č. 3/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Vzhledem k probíhající „koronavirové pandemii“ starosta navrhuje
prodloužit pro rok 2020 splatnost těchto obecních poplatků do konce listopadu 2020. Text dodatku
k vyhláškám: Změnová obecně závazná vyhláška: Splatnost poplatku se stanovuje nejpozději do
30.11. 2020. Tento dodatek nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Dále starosta uvedl,
že pokud se bude pokračovat karanténa a někteří občané budou nadále závislí na podpoře od státu, je tu
možnost odpustit poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2021. Pro městys Přídolí by to
znamenalo navýšení výdajů rozpočtu 2021 o 350 - 400.000 Kč. Podle situace se k tomuto návrhu
zastupitelé vrátí při schvalování rozpočtu na rok 2021.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje Změnovou obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2020 - o místním poplatku ze psů, kde se mění v čl. 5 v bodě 1: Splatnost poplatku se stanovuje
nejpozději do 30.11. 2020. Tato změna nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. A dále
schvaluje Změnovou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 - o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kde se mění
v čl. 5 v bodě 1: Splatnost poplatku se stanovuje nejpozději do 30.11. 2020. Tato změna nabývá účinnosti
patnáctým dnem po dni vyhlášení.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-16-09 bylo schváleno.
ad 10) Starosta předložil žádost p. Ing. Milana Kondryse, Čechova 7, České Budějovice, o odpuštění
poplatku za svoz komunálního odpadu Sedlice č.p. 14, 15 (Brusnické Samoty). Poplatek za svoz
komunálního odpadu pro rekreační objekty Sedlice č.p. 14, 15 byl do konce minulého roku odpuštěn
přímo ve vyhlášce. V návrhu nové vyhlášky toto odpuštění bylo rozporováno Odborem veřejné správy,
dozoru a kontroly Min. vnitra ČR rozporováno jako diskriminační vůči ostatním rekreačním objektům.
Poplatek vzniká tam, kde prokazatelně alespoň jednou roce vznikl komunální odpad. Starosta navrhl
nechat si zpracovat k této žádosti rozklad Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Min. vnitra ČR.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání odkládá rozhodnutí o žádosti p. Ing. Milana Kondryse,
Čechova 7, České Budějovice, o odpuštění poplatku za svoz komunálního odpadu Sedlice č.p. 14, 15
(Brusnické Samoty) na dobu, než bude k žádosti zpracován rozklad Odborem veřejné správy, dozoru
a kontroly Ministerstva vnitra ČR.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-16-10 bylo schváleno.
ad 11) Starosta předložil žádost obyvatel osady Machovice o provedení zpevnění obecní komunikace –
„návsi, točna“. Starosta navrhuje nechat zpracovat projekt pro ohlášení stavby a rozpočet. Zastupitel
p. Jiří Štěpánek navrhl, aby Stavební výbor zastupitelstva provedl místní šetření ve věci této žádosti

a výsledek předložil zastupitelstvu. Zastupitelé živě diskutovali o technologických možnostech vytvoření
točny dle žádosti občanů Machovic.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání odkládá rozhodnutí o žádosti obyvatel osady Machovice
o provedení zpevnění obecní komunikace – „návsi, točna“ na dobu, než stavební výbor zastupitelstva
městyse Přídolí provede místní šetření ve věci této žádosti. Pověřuje tímto Stavební výbor provedením
místního šetření na základě žádosti obyvatel osady Machovice o provedení zpevnění obecní komunikace
– „návsi, točna“.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-16-11 bylo schváleno.
ad 12) Starosta předložil žádost o příspěvek manželů Sovových, bytem Spolí 32, na zkolaudovanou
domovní čistírnu odpadních vod Spolí. Žádost splňuje všechny náležitosti dle rozhodnutí zastupitelstva
č. 2019-11-07. Výše nákladů dle doložených faktur činí 66.588,- Kč s DPH. Dle usnesení je výše
příspěvku 50 %, nejvýše však 30.000 Kč s DPH. Starosta navrhuje schválit příspěvek a pověřit starostu
podpisem smlouvy.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje žádost o příspěvek manželů Sovových,
bytem Spolí 32, na zkolaudovanou domovní čistírnu odpadních vod Spolí. Dle rozhodnutí zastupitelstva
č. 2019-11-07 žádost splňuje všechny náležitosti. Výše příspěvku činí 30.000,- Kč s DPH. Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy, kde bude uvedena podmínka, že obci bude
předložena kopie, v termínech daných zákonem o provozu domovních ČOV, provedených vzorků nebo
výsledek kontroly technického komisaře a to do 60 dnů od data jejich vystavení. Obec si vyhrazuje právo
na vyžádání nahlédnout do provozního deníku této domovní ČOV.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-16-12 bylo schváleno.
ad 13) Starosta předložil pro informaci Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Přídolí za
rok 2019, hodnocení je za „A“ tj. bez závad a nedostatků.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
ad 14) Starosta navrhl projednat konání kulturní akce Oslavy 800 let Přídolí. Uvedl, že vláda ČR
prostřednictvím premiéra Andreje Babiše občanům sdělila, že v létě budu povoleny kulturní
a společenské akce s maximální kapacitou 200 lidí. Dále byly zrušeny hasičské soutěže do konce června
2020 a není tedy možné uskutečnit Okresní hasičskou soutěž k výročí 800 let Přídolí. Proto navrhuje
odložit kompletně oslavy 800 let Přídolí na rok 2021, a to včetně křtu knihy. Dále navrhuje uskutečnit
běžnou pouťovou zábavu, která by měla kapacitou splňovat stávající požadavky vlády.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání na základě platných nařízení vlády ČR k datu
konání tohoto zastupitelstva odkládá oslavy 800 let Přídolí na termín Svatovavřinecké pouti 2021, a to
včetně křtu knihy.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-16-14 bylo schváleno.
ad 15) Starosta navrhuje schválit rozpočtové opatření č 6. Jedná se o finanční prostředky na opravu
havarijního stavu kanalizace a oprava vodovodu Přídolí - od „Bedlánů“ až křižovatka „ u Podbierů,
pozemek p.č. 2155/1 k.ú. Přídolí“ . Původně zamýšlená výměna stávající kanalizace v jedné linii délky
60m měla být realizována za dva pracovní dny. Během prací byly nalezeny 2 uzávěry vodovodu
v havarijním stavu, zcela rozdrcené potrubí v křižovatce kontrolních šachet. Potrubí bylo uloženo jen
v hloubce 40 cm vozovkou. Dále se objevily 3 prameny, které bylo nutné podchytit. Stavební akce proto
protáhla na 5,5 pracovního dne. Tím došlo k prodražení akce.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 6, které je
přílohou tohoto zápisu.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-16-15 bylo schváleno.

ad 16) Starosta navrhl podat žádost o dotaci na projekt „Hasičská zbrojnice“ vypsanou MV generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2021 v rámci dotačního
programu Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí výzvu
JSDH_V3_2021: Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice. Dotace může dosáhnout až 50 %
uznatelných nákladů akce: - minimálně však 450 000,- Kč, - maximálně však 4 500 000,- Kč. V loňském
roce byl městys Přídolí jeden bod „pod čarou“. Předpokládaná cena stavby nové hasičské zbrojnice
9.500.000,- Kč s DPH. Starosta navrhuje podat žádost o dotaci.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci na
projekt „Hasičská zbrojnice“ vypsanou MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky pro rok 2021 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů obcí výzvu JSDH_V3_2021: Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, a to
v maximální možné výši. Zároveň schvaluje finanční spoluúčast.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-16-16 bylo schváleno.
ad 17) Starosta navrhl vyřadit vůz DA Avia JSDHO Přídolí. Vůz již není technicky způsobilý k provozu.
Nejdéle do června 2020 bude nahrazen vozem Ford Transit. Zastupitel p. Martin Pöschl navrhl, že by
bylo vhodné vůz nejdříve nabídnout k prodeji. Starosta řekl, že v tom případě bude nutné požadovat od
kupce doklad o vyřazení vozidla z provozu. Když bylo vyřazována cisterna škoda RT, tak se zvalo
několik zájemců, ale nikdo nebyl schopen dodat doklad o vyřazení vozidla a jeho ekologické likvidaci.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje vyřadit vůz DA Avia JSDHO Přídolí
s tím, vůz bude nabídnut nejdříve k prodeji za cenu šrotovného.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-16-17 bylo schváleno.
ad 18) Starosta navrhl pověřit stavební výbor zastupitelstva městyse Přídolí, aby zhodnotil stav zdi kolem
Farské zahrady, případně navrhl řešení udržitelnosti stavby. Zeď vykazuje rychlou degradaci omítky.
Pilíře se oddělují od podezdívky a tvoří se trhliny. Při revitalizaci Farské zahrady v roce 2018 byla
vytvořena zevnitř zahrady stěrková drenáž až k základu podél příjezdové komunikace k Úřadu městyse,
natažena nová omítka včetně zasíťování. Po méně než roce se znova objevily příčné trhliny a odlupování
omítky. Zeď svým objemem tvoří v centru obce výrazný stavební prvek, který rychle, minimálně
pohledově, degraduje. Dále navrhl zhodnotit stav zdi u objektu čp. 127, která je součástí památkově
chráněného areálu kostela Sv. Vavřince.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání pověřuje stavební výbor zastupitelstva městyse
Přídolí zhodnotit konstrukční stav zdi kolem Farské zahrady a konstrukční stav zdi u objektu čp. 127
Přídolí.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-16-18 bylo schváleno.
ad 19) Různé:
ad 19a) Starosta předložil návrh na zadání zpracování projektu na obnovu technologie úpravny vody
Přídolí. Vláda ČR avizovala že přidá finanční prostředky na dotace na posílení vodních zdrojů a na
obnovu technologií na úpravu vody. Bylo by dobré být připraveni až budou tyto dotace vypsány. Stávající
technologie úpravny Přídolí dosluhuje. Cena projektu by se měla pohybovat do 100.000 Kč s DPH.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje na zadání zpracování projektu na obnovu
a zlepšení technologie úpravny vody Přídolí.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-16-19a bylo schváleno.
ad 19b) Starosta předložil žádost spolku Linka bezpečí z.s. o příspěvek na provoz ve výši 5000,- Kč.
Starosta navrhuje příspěvek neschválit stejně jako v minulých letech.

Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí neschvaluje po projednání žádost spolku Linka bezpečí
z.s. o příspěvek na provoz ve výši 5000,- Kč .
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-16-19b bylo schváleno.
ad 19c) Starosta navrhl projednat možnost platit platebními kartami poplatky na Úřadě městyse Přídolí.
Předpokládaný náklad za provoz platebního terminálu by měl být do 5000,- Kč za rok. Zastupitelé se
v diskuzi spíše klonili k názoru platební terminál nepořizovat a znovu se k tématu vrátit za rok. Občanům
dát znovu na vědomí, že je možné poplatky platit převodem.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí neschvaluje pořízení platebního terminálu pro Úřad
městyse Přídolí.
pro:
9
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2020-16-19c bylo schváleno.
ad 19d) Zastupitel p. Jiří Haniš jménem SDH Přídolí přednesl žádost o darování stromu pro stavbu
tradiční květnové Máje.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje žádost SDH Přídolí o darování stromu pro
stavbu tradiční květnové Máje.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-16-19d bylo schváleno.

ad 20) Diskuze
bez diskuze

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:47 hod.
Ověřil: pan Martin Pöschl
pan Jiří Štěpánek

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

Zápis ověřen
Vítězslav Jílek
Starosta

