Zápis č. 34.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 34 dne 09.12.2021
Zahájení: 19:00
Přítomni: 10, dle presenční listiny, 20:15 příchod Jan Valicsek
Omluveni: 1
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Ing. Vítězslav Jílek, starosta
Ověřovatelé zápisu: pan Josef Sýkora, pan Jiří Štěpánek
Program:
01. Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
02. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
03. Žádost TJ Sokol o změnu využití příspěvku na rok 2021
04. Hasičská zbrojnice Přídolí – rozpočtové opatření
05. Vybudování parkoviště a autobusové zastávky Přídolí - rozpočtové opatření a majetkové vyrovnání s
Jihočeským krajem
06. Návrh na schválení odměny členům výboru zastupitelstva městyse Přídolí, kteří nejsou členy
zastupitelstva
07. Žádost TJ Sokol Přídolí o příspěvek na činnost v roce 2022
08. Žádost SDH Přídolí o příspěvek na činnost v roce 2022
09. LDO Přídolí – nájemné lesních pozemků 2022
10. Návrh na schválení: Plán inventur na rok 2022
11. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Přídolí na rok 2022
12. Návrh rozpočtu Městyse Přídolí na rok 2022
13. Rozpočtové změny za rok 2021 - na vědomí
14. Návrh na schválení zápisu do obecní kroniky let 2012 - 2019
15. Návrh na schválení geometrického plánu
16. Žádost o schválení zápisu do MAP II
17. Návrh na podání žádosti o dotaci do programu MMR podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova, pro dotační titul: 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací
18. Návrh na podání žádosti o dotaci – POV 2021 Jihočeského kraje
19. Zpráva kulturního výboru o činnosti
20. Žádost velitele JSDH Přídolí o přijetí nových členů
21. Památný strom Přídolí
22. Zimní údržba komunikací Přídolí
23. Různé
a) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031, AKTUALIZACE 2021
b) Návrh na podání žádosti o vydání místní komunikace v intravilánu osady Spolí
c) Návrh na podání žádosti o posouzení stavu povrchu komunikace č. III/1572
d) Informace od p. Romana Macka k usnesení zastupitelstva o navrhované směně pozemků
e) Rallye Český Krumlov 2022
24. Diskuze
Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů, zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 33 ze dne 18.11.2021 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program rozšířený v bodě 23. Různé o a) Plán financování obnovy
vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031, AKTUALIZACE 2021, b) Návrh na podání žádosti o
vydání místní komunikace v intravilánu osady, c) Návrh na podání žádosti o posouzení stavu povrchu
komunikace č. III/1572, d) Informace od p. Romana Macka k usnesení zastupitelstva o navrhované směně
pozemků, e) Rallye Český Krumlov 2022.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje program jednání zastupitelstva rozšířený v bodě
23. Různé o a) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031, AKTUALIZACE
2021, b) Návrh na podání žádosti o vydání místní komunikace v intravilánu osady, c) Návrh na podání
žádosti o posouzení stavu povrchu komunikace č. III/1572, d) Informace od p. Romana Macka k usnesení
zastupitelstva o navrhované směně pozemků, e) Rallye Český Krumlov 2022.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-34-01 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu pana Josefa Sýkoru a pana
Jiřího Štěpánka.
ad 3) Starosta předložil žádost TJ Sokol, zastoupený p. Jaroslavem Pískem, o změnu využití příspěvku na
provoz pro rok 2021. Starosta navrhuje schválit tuto žádost.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje žádost TJ Sokol, zastoupený
p. Jaroslavem Pískem, o změnu využití příspěvku na provoz na rok 2021. Žádost je přílohou tohoto
usnesení.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-34-03 bylo schváleno.
ad 4) Starosta předložil návrh rozpočtového opatření na financování stavební akce Hasičská zbrojnice
Přídolí. Dle smlouvy o realizaci stavby a požadavků dotačního titulu „Krajský investiční fond Jihočeského
kraje“, se musí na této stavební akci do konce roku 2021 proinvestovat 2.818.482,00 Kč včetně DPH.
Starosta navrhuje schválit rozpočtové opatření, které tuto investici pokryje z hospodaření minulých let.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje návrh rozpočtového opatření ve výši
2.818.482,00 Kč na stavební akci Hasičská zbrojnice Přídolí z hospodaření minulých let.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-34-04 bylo schváleno.
ad 5) Starosta předložil návrh rozpočtového opatření pro stavební akci vybudování parkoviště a autobusové
zastávky Přídolí ("Zvýšení bezpečnosti provozu na hlavní komunikaci sil. III / 1572, p.č.2150/2, 2150/3,
198/1 a 198/7 , k.ú. Přídolí“). Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu z §3639, pol. 6121 1.600.000,Kč na §2219, pol 6121. Jde o finanční pokrytí této stavební akce. Dále starosta navrhuje schválit majetkové
vyrovnání se Jihočeským krajem, který je majitelem komunikace III / 1572. Dle silničního zákona jsou
autobusové zálivy neoddělitelnou součástí komunikace, proto musí obec tento záliv věnovat Jihočeskému
kraji. Výměnou obdrží v druhém kroku pozemek pod chodníkem vybudovaným v loňském roce.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje přesun finančních prostředků v rámci
rozpočtu z §3639, pol. 6121 1.600.000,- Kč na §2219, pol 6121. Dále schvaluje záměr a darování zálivu
budoucí autobusové zastávky zřízený v rámci stavební akce "Zvýšení bezpečnosti provozu na
hlavní komunikaci sil. III / 1572, p.č.2150/2, 2150/3, 198/1 a 198/7 , k.ú. Přídolí“ Jihočeskému kraji.
Pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-34-05 bylo schváleno.
ad 6) Starosta předložil návrh na schválení odměny členům výboru zastupitelstva městyse Přídolí, kteří
nejsou členy zastupitelstva. Předsedové výborů navrhli odměny. Předseda kontrolního výboru p. Jiří
Štěpánek navrhl pro p. Jaroslava Píska a pana Jana Píska odměnu ve výši 4.900,- Kč. Paní Jitka Bohdalová
jako předsedkyně finančního výboru navrhla pro p. Věru Cábovou a paní Lenku Vávrovou odměnu ve výši
4.900,- Kč. Pan Jiří Haniš navrhnul jako předseda stavebního výboru pro pana Jiřího Rolníka, Petra Dobeše
odměnu ve výši 4.900,- Kč. Starosta navrhl schválit rozpočtovou změnu ve výši 30.000,- Kč z přebytku
hospodaření minulých let na pokrytí těchto odměn.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání ročních odměn členům výborů zastupitelstva
městyse Přídolí, kteří nejsou členy zastupitelstva, schvaluje návrh předsedy kontrolního výboru p. Jiřího
Štěpánka na odměnu pro p. Jaroslava Píska a pana Jana Píska ve výši 4.900,- Kč. Návrh paní Jitky
Bohdalové jako předsedkyně finančního výboru na odměnu pro p. Věru Cábovou a paní Lenku Vávrovou

ve výši 4.900,- Kč. Návrh pana Jiřího Haniše jako předsedy stavebního výboru pro pana Jiřího Rolníka,
Petra Dobeše na odměnu ve výši 4.900,- Kč.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-34-06 bylo schváleno.
ad 7) Starosta předložil žádost TJ Sokol Přídolí, zastoupený panem Jaroslavem Pískem, o příspěvek na
činnost v roce 2022. Starosta navrhuje žádost schválit.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje žádost TJ Sokol Přídolí, zastoupený
panem Jaroslavem Pískem, o příspěvek na činnost v roce 2022. Žádost je přílohou tohoto usnesení.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2021-34-07 bylo schváleno.
ad 8) Starosta předložil žádost SDH Přídolí, zastoupený p. Zdeňkem Mackem st., o příspěvek na činnost
v roce 2022. Starosta navrhuje žádost schválit.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje žádost SDH Přídolí, zastoupený p.
Zdeňkem Mackem st., o příspěvek na činnost v roce 2022. Žádost je přílohou tohoto usnesení.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-34-08 bylo schváleno.
ad 9) Starosta navrhl projednat a schválit nájemné lesních pozemků pronajatých LDO Přídolí pro rok 2022
na 2000,- bez DPH. Ředitel LDO Přídolí, vzhledem k zlepšenému hospodářskému výsledku, s navýšením
souhlasí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje nájemné lesních pozemků pronajatých
LDO Přídolí v roce 2022 na 2000,- bez DPH.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2021-34-09 bylo schváleno.
ad 10) Starosta předložil k projednání a schválení: Plán inventur na rok 2022.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje Plán inventur na rok 2022. Plán inventur
na rok 2022 je přílohou tohoto usnesení.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-34-10 bylo schváleno.
ad 11) Starosta předložil návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Přídolí na rok 2022. Rozpočet
je proti roku 2021 navýšen o náklady spojené s rozšířením prostor nové ZŠ a MŠ Přídolí a navýšení nákladů
na elektřinu. Starosta navrhuje rozpočet schválit.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Přídolí na rok 2022 ve výši 1.359.544,- Kč. Návrh rozpočtu je přílohou tohoto usnesení.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-34-11 bylo schváleno.
ad 12) Starosta předložil návrh k projednání rozpočtu městyse Přídolí na rok 2022. Priority rozpočtu
Hasičská zbrojnice - 21 mil. Kč, oprava budovy čp.2 - 11 mil. Kč, výměna 50 ks světelných hlav veřejného
osvětlení - 0,5 mil. Kč, opravy komunikací – praskliny, díky, utržené části komunikace (Sedlice, PráčovDubová, Zátes – Spolí) - 0,5 mil. Kč, oprava kanalizace – „hluboká cesta u Valešů“ - 0,3 mil Kč, vybavení
zasedací místnosti (stoly, židle pro 40 osob) – v roce 2021 se nerealizovalo, protože nakoupit za současné
ceny bylo neekonomické – 0,3 mil. Kč. Předsedkyně finančního výboru p. Jitka Bohdalová řekla, že
finanční výbor provedl kontrolu návrhu rozpočtu, schodek rozpočtu je krytý přebytkem hospodaření
minulých let, s návrhem souhlasí.

Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje návrh rozpočtu městyse Přídolí na rok
2022. Návrh rozpočtu je přílohou tohoto usnesení.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-34-12 bylo schváleno.
ad 13) Starosta předkládá na vědomí rozpočtové změny za rok 2021 v pravomoci starosty. Rozpočtové
změny za rok 2021 jsou přílohou tohoto usnesení.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
ad 14) Starosta předložil návrh na schválení zápisu do obecní kroniky. Jedná se doplnění chybějících let
2012 až 2019.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje návrh zápisu do obecní kroniky doplnění chybějících let 2012 až 2019. Návrh zápisu je přílohou tohoto usnesení.
pro:9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-34-14 bylo schváleno.
ad 15) Starosta předložil návrh na schválení geometrického plánu č. 260-322/2021. Jedná o oddělení části
pozemku v osadě Silniční domky pro vybudování kapličky.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje návrh geometrického plánu č. 260322/2021. Geometrický plán je přílohou tohoto usnesení.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2021-34-15 bylo schváleno.
ad 16) Starosta předložil návrh na aktualizaci tabulky investičních záměrů škol „Strategický rámec MAP
ORP Český Krumlov - seznam investičních priorit 2021-2027 MAP II. Jako v každém roce se jedná
o sumář požadavků zřizovatelů škol na investice. Bez aktualizovaného zápisu do tohoto seznamu nelze
žádat o dotace do školství.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje návrh na aktualizaci tabulky investičních
záměrů škol „Strategický rámec MAP ORP Český Krumlov - seznam investičních priorit 2021-2027 MAP
II.
pro:9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-34-16 bylo schváleno.
ad 17) Starosta předložil návrh na podání žádosti o dotaci do programu MMR podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova, pro dotační titul: 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací. Jednalo
by se o komunikace Dubová, Všeměry, Všeměry – Zátoň (prvních 590 m vč. nového podloží), Sedlice Hamr 300 m (oprava posledního úseku původního povrchu). Na dotaci lze získat až 60 procent z nákladů
na stavební akci. Starosta navrhuje název stavební akce: "Obnova komunikací odloučených osad
- zvýšení dostupnosti pro složky IZS".
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí souhlasí s podáním žádosti o dotaci do programu MMR
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, pro dotační titul: 117D8210A Podpora obnovy místních
komunikací na akci "Obnova komunikací odloučených osad - zvýšení dostupnosti pro složky IZS".
pro:9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-34-17 bylo schváleno.
ad 18) Starosta předložil návrh na podání žádosti o dotaci do programu POV 2022 Jihočeského kraje.
Možnost získat až 300.000,- Kč. Starosta navrhuje vyměnit 50 ks hlav veřejného osvětlení v Přídolí a
osadách. Stávající halogenové zářivky mají 70W, nové LED by měly 35W. Předpokládané náklady
500.000,- Kč s DPH. Roční úspora elektřiny 65.000,- Kč s DPH.

Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí souhlasí s podáním žádosti podání žádosti o dotaci do
programu POV 2022 Jihočeského kraje. Obsahem žádosti je výměna 50 ks hlav veřejného osvětlení
v Přídolí a osadách.
pro:9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-34-18 bylo schváleno.
ad 19) Starosta předložil zprávu Kulturního výboru o činnosti za rok 2021.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
ad 20) Starosta předložil návrh velitele JSDH Přídolí p. Lukáše Opelky na přijetí nových členů jednotky.
Starosta navrhuje přijmout nové členy.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání souhlasí s návrhem velitele JSDH Přídolí
p. Lukáše Opelky na přijetí nových členů jednotky. Návrh je přílohou tohoto usnesení.
pro:9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-34-20 bylo schváleno.
ad 21) Starosta předložil informaci o provedené tahové zkoušce památného stromu v Přídolí (jasan). Strom
po červnové vichřici začal vykazovat ztrátu vitality a pádem větví ohrožoval majetek, zdraví a život
obyvatel. Z důvodu odvrácení možného veřejného ohrožení starosta zajistil tahovou zkoušku a posouzení
vitality dendrologem. Strom vyhověl tahové zkoušce. Strom nevyhověl, co se týká vitality. Toto se
projevuje lámáním velkých větví. Strom již nemá sílu je dostatečně vyživovat. Je nutná redukce koruny o
30 % do jara 2022. Redukce byla oceněna na cca. 80.000,- Kč s DPH. Strom roste je na soukromém
pozemku. Starosta bude jednat s majitelem pozemku p. Milanem Bohdalem o řešení nastalé situace
a budoucí údržbě stromu.
Zastupitelé berou informace na vědomí.
20:15 Příchod zastupitele p. Jana Valicska
ad 22) Starosta předložil stížnost p. Plášila z čp. 97 Přídolí, že se u nich neprohrnuje sníh hned v první
etapě úklidu. Starosta předložil zastupitelům výpis z plánu zimní údržby Přídolí. Jednotlivé komunikace
jsou dle důležitosti rozděleny do 3. etap a na ty, které se neudržují. V plánu údržby je uvedeno, že údržba
komunikací má být zahájena při výši pokrývky 5 cm a komunikace v prioritní etapě musí být průjezdné do
4 hodin po skončení sněžení, u ostatních do 48 hodin. Komunikace k čp. 97 Přídolí, je vedena jako účelová
komunikace a není určena k zimní údržbě. Přesto ji obec uklízí, ovšem až mezi posledními, dle aktuálních
možností. Starosta navrhuje projednat, zda neprovést v roce 2022 aktualizaci Plánu zimní údržby.
Zastupitelé diskutovali svoje zkušenosti se zimní údržbou v obci, možné ekonomické dopady na rozpočet
obce při navýšení počtu výjezdů techniky. Starosta uvedl, že obec udržuje cca 40 km komunikací ve svém
majetku. Jedna „kolečko“ zimní údržby trvá cca. 4-5 hodin dle výše sněhové pokrývky.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání ponechává v platnosti aktuální plán zimní
údržby městyse Přídolí. Pověřuje starostu zahájit údržbu při výši pokrývky 3 cm.
pro:10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-34-22 bylo schváleno.
ad 23) Různé:
a) Starosta předložil k schválení Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až
2031, AKTUALIZACE 2021, který reaguje na úpravu stočného pro rok 2022.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje Plán financování obnovy
vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031, AKTUALIZACE 2021.
pro:10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-34-23a bylo schváleno.

b) Starosta předložil k projednání návrh na podání žádosti k Úřadu jihočeského kraje o vydání místní
komunikace v intravilánu osady Spolí, která leží na pozemcích městyse Přídolí pč. 1726/3, 1739/1,
2319. Komunikace před vydáním musí být uvedena do původního stavu. Zastupitelka p. Jitka
Bohdalová uvedla, že je proti, protože nebude včas prováděna zimní údržba.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje návrh na podání žádosti
k Úřadu jihočeského kraje o vydání místní komunikace v intravilánu osady Spolí, která leží na
pozemcích městyse Přídolí pč. 1726/3, 1739/1, 2319. Komunikace před vydáním musí být uvedena
do původního stavu.
pro:10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-34-23b bylo schváleno.
c) Starosta předložil k projednání návrh na podání žádosti k Úřadu jihočeského kraje o posouzení
bezpečnosti a kvality povrchu části komunikace č. III/1572 v úseku Drahoslavice („vodoteč pěti
rybníků“) – Přídolí. Komunikace dlouhodobě vykazuje vady, které ohrožují bezpečnost provozu.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje návrh na podání žádosti
Úřadu jihočeského kraje o posouzení bezpečnosti a kvality povrchu části komunikace č. III/1572
v úseku Drahoslavice („vodoteč pěti rybníků“) – Přídolí. Pověřuje starostu podat žádost do
zastupitelstva města Český Krumlov, aby se k žádosti připojilo, protože část předmětné
komunikace leží na pozemcích města Český Krumlov.
pro:10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-34-23c bylo schváleno.
d) Starosta předložil informaci od p. Romana Macka k navrhované směně pozemků. P. Roman Macek
na návrh nereflektuje.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
e) Starosta předložil žádost Automotoklubu Český Krumlov o povolení konání motoristické akce
Rallye Český Krumlov 2022 ve dnech 20. - 21. května 2022. Starosta navrhuje schválit konání této
akce v trase z roku 2020. Zastupitelé se v diskuzi vyjádřili, že trasa přes Spolí, Zátes, Práčov je
nejpřijatelnější.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje žádost Automotoklubu Český Krumlov
žádost Automotoklubu Český Krumlov o povolení konání motoristické akce Rallye Český
Krumlov 2022 ve dnech 20. - 21. května 2022, a to v trase roku 2021.
pro:
10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-34-23e bylo schváleno.
ad 24) Diskuze
Bez diskuze.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:35 hod.
Ověřil: pan Josef Sýkora..................................
pan Jiří Štěpánek.................................
Zápis ověřen :

Vítězslav Jílek
starosta

