Zápis č. 30.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 30 dne 09.09.2021
Zahájení: 19:00
Přítomni: 8, dle presenční listiny
Omluveni: 3
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Ing. Vítězslav Jílek, starosta
Ověřovatelé zápisu: pan Josef Sýkora, pan Jiří Štěpánek

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh výběr dodavatele pro stavební akci „Rekonstrukce spolkového domu Přídolí"
Návrh na schválení dodatku ke smlouvě o zpětném odběru s firmou ASEKOL
Různé
a) Návrh na schválení zadávací dokumentace „Zvýšení bezpečnosti provozu na hlavní
komunikaci sil. III/1572, p. č. 2150/2, 2150/3, 198/1, 198/7, 2155/2 a 200/3, k. ú.
Přídolí“ a jmenování hodnotící komise
b) Návrh na schválení zadávací dokumentace „Obnova vybavení kuchyně ZŠ a MŠ Přídolí - 1.
etapa““ a jmenování hodnotící komise
c) Žádost o dar
d) Souhlas s konáním sportovní akce XII. South Bohemia Classic 2021
e) Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Přídolí o finanční prostředky na vybavení nových prostor ZŠ a
MŠ Přídolí a souhlas s podlimitní školou v roce 2022
Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů-zasedání je usnášení schopné. K
zápisu č. 29 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program, který navrhl rozšířit v bodě 5) Různé o body a) Návrh na
schválení zadávací dokumentace „Zvýšení bezpečnosti provozu na hlavní komunikaci sil. III/1572, p. č.
2150/2, 2150/3, 198/1, 198/7, 2155/2 a 200/3, k. ú. Přídolí“ a jmenování hodnotící komise, b) Návrh na
schválení zadávací dokumentace „Obnova vybavení kuchyně ZŠ a MŠ Přídolí - 1. etapa““ a jmenování
hodnotící komise, c) Žádost o dar, d) Souhlas s konáním sportovní akce XII. South Bohemia Classic 2021,
e) Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Přídolí o finanční prostředky na vybavení nových prostor ZŠ a MŠ Přídolí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje program jednání zastupitelstva rozšířený v bodě
5) Různé o body a) Návrh na schválení zadávací dokumentace „Zvýšení bezpečnosti provozu na hlavní
komunikaci sil. III/1572, p. č. 2150/2, 2150/3, 198/1, 198/7, 2155/2 a 200/3, k. ú. Přídolí“ a jmenování
hodnotící komise, b) Návrh na schválení zadávací dokumentace „Obnova vybavení kuchyně ZŠ a MŠ
Přídolí - 1. etapa““ a jmenování hodnotící komise, c) Žádost o dar, d) Souhlas s konáním sportovní
akce XII. South Bohemia Classic 2021, e) Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Přídolí o finanční prostředky na
vybavení nových prostor ZŠ a MŠ Přídolí.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-30-01 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu pana Jiřího Sýkoru a pana
Jiřího Štěpánka.
ad 3) Starosta předložil návrh na výběr dodavatele pro stavební akci „Rekonstrukce spolkového domu
Přídolí ". Jedná se o rekonstrukci objektu č.p. 2 Přídolí. Na tento projekt byla obdržena dotace z programu
MMR - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov ve výši 6.687.632,80 Kč. Celkové náklady včetně
dotačně neuznatelných byly vyčísleny v roce 2021 na 9.900.161,00 Kč bez DPH tj. 11.979.195,- s DPH.

Původní cena prací z roku 2020 byla 7.970.561 bez DPH tj. 9.644.379,00 Kč s DPH. Dle podmínek dotace
musí být staveniště předáno do 30.9.2021. Hodnotící komise se sešla 2.9.2021. Nabídku podaly dvě firmy:
Ing. Pavel Šťástka, Legií 1241, 389 01 Vodňany, IČ: 60867787 ve výši 10.513.909,46 Kč s DPH a
Povltavská stavební společnost s.r.o., Nádražní 265, 381 01 Český Krumlov, IČ: 60850213 ve výši
12.475.710,- Kč s DPH. Hodnotící komise doporučila jako nejvýhodnější nabídku firmy Ing. Pavel Šťástka.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání vybírá jako nejvýhodnější nabídku firmy Ing. Pavel
Šťástka. Legií 1241, 389 01 Vodňany, IČ: 60867787 ve výši 10.513.909,46 Kč s DPH. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Finanční prostředky pro krytí stavebních prací v roce 2021 schvaluje převést z přebytku
hospodaření minulých let.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-30-03 bylo schváleno.
ad 4) Starosta předkládá zastupitelům k projednání návrh na schválení dodatku o zpětném odběru
elektrozařízení s firmou ASEKOL. Starosta navrhuje dodatek schválit.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje dodatek o zpětném odběru elektrozařízení
s firmou ASEKOL. Návrh dodatku je přílohou tohoto usnesení.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-30-04 bylo schváleno.
ad 5) Různé:
a) Starosta předložil zastupitelům návrh na schválení zadávací dokumentace „Zvýšení bezpečnosti
provozu na hlavní komunikaci sil. III/1572, p. č. 2150/2, 2150/3, 198/1, 198/7, 2155/2 a 200/3, k.
ú. Přídolí“ a jmenování hodnotící komise. Jedná se o projekt aut. zastávky a parkoviště před školou
Přídolí. předpokládaný rozpočet aktualizovaný k 09/2021 je ve výši 1.847.530 s DPH.
Na stavební akci jsme obdrželi dotaci 200.000 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje zadávací dokumentaci „Zvýšení bezpečnosti
provozu na hlavní komunikaci sil. III/1572, p. č. 2150/2, 2150/3, 198/1, 198/7, 2155/2 a 200/3, k.
ú. Přídolí“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení Vítězslav Jílek, Josef Sýkora, Zdeněk Macek,
náhradníci Marie Pavlisová, Jitka Bohdalová. Zastupitelstvo schvaluje oslovit firmy: Dvořák
stavební s.r.o. U Pily 666, 370 01 České Budějovice IČO: 28096878, Aubôck s.r.o. U Sila 247,
Poříčí, 373 82 Boršov nad Vltavou IČO: 26089785 Hydro a kov s.r.o. Pražská 1333, Třeboň II, 379
01 Třeboň IČO: 27720161.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-30-5a bylo schváleno.
b) Starosta předložil zastupitelům Návrh na schválení zadávací dokumentace „Obnova vybavení
kuchyně ZŠ a MŠ Přídolí - 1. etapa“ a jmenování hodnotící komise. Předpokládaný rozpočet k
09/2021 akce je cca 1 mil Kč s DPH. Na stavební akci máme předschválenu v 1. kole dotaci
800.000,- Kč od MAS Pomalší. Podmínkou obdržení dotace je vysoutěžená zakázka a podepsaná
smlouva na realizaci do 1.11.2021. Pokud by dotace nakonec nebyla obdržena, akce se nebude
realizovat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje zadávací dokumentaci
„Obnova vybavení kuchyně ZŠ a MŠ Přídolí - 1. etapa““ a jmenuje hodnotící komisi a jmenuje
hodnotící komisi ve složení Vítězslav Jílek, Josef Sýkora, Zdeněk Macek, náhradníci Marie
Pavlisová, Jitka Bohdalová. Zastupitelstvo schvaluje oslovit firmy DSD METALIC Trade
s.r.o. Karlova 5 30100 Plzeň Provozovna Otín 286 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 49196448,
Artrans s.r.o. Hradecká 3 Praha 3 131 01 IČ: 27175782, Salmon- Gastro s.r.o. Opatovická 2, 370
10 České Budějovice, IČ: 26030357.
pro: 8
proti: 0
Usnesení 2021-30-5b bylo schváleno.

zdržel se: 0

c) Starosta předložil žádost spolku NAŠE ODPADKY, z.s. o dar ve výši 4.500,- Kč. Tento nově
vzniklý spolek si dal za cíl pomoci obcím s nově platnou odpadovou legislativou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse odkládá rozhodnutí o této žádosti na své příští jednání a
pověřuje starostu, aby navštívil seminář tohoto spolku, kde bude činnost spolku představena
veřejnosti.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-30-5c bylo schváleno.
d) Starosta předložil žádost Automotoklubu Český Krumlov o souhlas s konáním sportovní akce XII.
South Bohemia Classic 2021 ( průjezd rallye automobilových veteránů přes Přídolí a Práčov sobota 11. září od 15 hod.).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje žádost Automotoklubu Český Krumlov o
souhlas s konáním sportovní akce XII. South Bohemia Classic 2021 ( průjezd rallye
automobilových veteránů přes Přídolí a Práčov - sobota 11. září od 15 hod.).
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-30-5d bylo schváleno.
e) Starosta předložil žádost p. ředitelky ZŠ a MŠ Přídolí Mgr. Jany Jarošové o navýšení příspěvku na
nový nábytek o 200.000,- Kč. Ráda by k nově pořízenému základnímu vybavení školy pořídila
skříňky a další vybavení sloužící pro výuku žáků. Dále paní ředitelka požádala o souhlas
zastupitelstva s tím, že škola bude v roce 2022 podlimitní.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje navýšení příspěvku na nový nábytek o
200.000,-Kč. Příslušná položka v rozpočtu městyse Přídolí bude navýšena z přebytku hospodaření
minulých let. Dále schvaluje žádost p. ředitelky ZŠ a MŠ Přídolí Mgr. Jany Jarošové o povolení
výjimky z průměrného nejnižšího počtu žáků (podlimitní) na školní rok 2021-2022 podle § 23 odst.
4 zákona č. 561/2004 (Školský zákon) .
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-30-5e bylo schváleno.

ad 6) Diskuze
Zastupitelka p. Jitka Bohdalová se ptala starosty, zda by nebylo možné intervenovat na SÚS Jihočeského
kraje, protože přes komunikaci Spolí – Slupenec teče trvale voda a nejsou zde upravené stoky.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:01 hod.
Ověřil: pan Josef Sýkora ..................................
pan Jiří Štěpánek .................................
Zápis ověřen :

Vítězslav Jílek
starosta

