Zápis č. 27
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 27 dne 10.06.2021
Zahájení: 19:00
Přítomni: 09, dle presenční listiny, Jan Valicsek příchod 20:06 h.
Omluveni: 2
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Ing. Vítězslav Jílek, starosta
Ověřovatelé zápisu: pan Ing. Jiří Haniš, paní Jitka Bohdalová
Program:
1.
Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
2.
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.
Návrh na schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Přídolí, příspěvkové organizace městyse za rok 2020
4.
Přezkoumání hospodaření obce, inventarizační zpráva za rok 2020
5.
Schválení závěrečného účtu městyse Přídolí za rok 2020
6.
Schválení účetní závěrky městyse Přídolí za rok 2020
7.
Poptávkové řízení na základní vybavení nových prostor ZŠ a MŠ Přídolí
8.
Nákup výukových pomůcek a hraček do MŠ Přídolí
9.
Žádost o prodej části pozemku p.č. 2155/1 v k.ú. Přídolí
10. Návrh smlouvy na prodej pozemku p. č. 175/11 k.ú. Přídolí
11. Návrh na prodej pozemku p. č. 175/2 k.ú. Přídolí
12. Nabídka na odprodej pozemků k.ú. Přídolí
13. Návrh na schválení smlouvy na odkup části kanalizační přípojky k.ú. Přídolí
14. Návrh na rozšíření pojištění obce – nové prostory ZŠ a MŠ Přídolí
15. Zpráva stavebního výboru – kaplička Silniční Domky
16. Žádost o změnu v návrhu smlouvy na prodej pozemku p.č. 2687/2 v k.ú. Malčice - Osek
17. Návrh na schválení změny OZV č. 3 / 2021 – poplatek z pobytu
18. Návrh na schválení změny Přílohy č. 1 k OZV č. 1 / 2015
19. Návrh na schválení zadávací dokumentace, výzvy pro podání nabídek a jmenování komise pro
otevírání obálek pro stavební akci „Úpravna vody Přídolí – technologické úpravy"
20. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene „Práčov NN – ČOV“
21. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Přídolí Vodovod 2 OM – TS,
NN“
22. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Zátes 1886/4 - NN“
23. Návrh smlouvy na zřízení výdejního místa Zásilkovna.cz - ZBox
24. Návrh na přijetí dotace – Neinvestiční dotace pro jednotky SDH
25. Návrh na přijetí dotace – Přídolí 800 let
26. Návrh na přijetí dotace – Obnova místní komunikace Přídolí - Machovice
27. Skládka Lověšice – informace o výši poplatků dle nové legislativy
28. Návrh na schválení zápisu do obecní kroniky za rok 2020
29. Žádost o bezplatné zapůjčení pozemku městyse Přídolí – Dětský den
30. Letní kino 2021
31. Žádost o příspěvek spolku Přátelé bicyklového sportu, z.s. na pořádání sportovní akce Přídolská
padesátka
32. Návrh na přijetí příspěvku z Investičního fondu Jihočeského kraje na stavbu nové hasičské
zbrojnice Přídolí
33. Kniha Přídolí 800 let
34. Různé
a) Návrh na přijetí dotace MMR - Obnova místních komunikací
b) Návrh na přijetí dotace MMR - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
c) Návrh na posunutí kamerového systému před dům čp. 108 - 109
35. Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 26 ze dne 08.04.2021 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program, který navrhl rozšířit o bod 34. Různé:
a) Návrh na přijetí dotace MMR - Obnova místních komunikací, b) Návrh na přijetí dotace MMR Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, c) Návrh na posunutí kamerového systému před dům
čp. 108 - 109.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje program, který navrhl starosta rozšířit o bod 34. Různé:
a) Návrh na přijetí dotace MMR - Obnova místních komunikací, b) Návrh na přijetí dotace MMR Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, c) Návrh na posunutí kamerového systému před dům
čp. 108 - 109.
pro: 08
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-01 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu paní Jitku Bohdalovou
a pana Ing. Jiřího Haniše.
ad 3) Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh na schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Přídolí,
příspěvkové organizace městyse za rok 2020. Předal slovo přítomné ředitelce ZŠ a MŠ Přídolí Mgr. Janě
Jarošové, aby zastupitelům zhodnotila uplynulý školní rok 2020 a představila plány školy na roky 2021
a 2022.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí v průběhu celého roku efektivně posuzovalo rizika
a možné ztráty v hospodaření, které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit, a tím omezilo vznik
problémů, které by vedly k neschválení účetní závěrky. Zastupitelstvo městyse Přídolí rozhoduje
nadpoloviční většinou hlasů, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností
posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů, věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky a schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020 a připomínkami
a v rozsahu dle výše uvedených finančních výkazů. Příspěvková organizace prokázala kladný výsledek
hospodaření. Vzhledem k výši hospodářského výsledku za rok 2020, který je 310.000,- Kč ZM schvaluje
žádost o převod celého hospodářského výsledku do rezervního fondu. Následně si paní ředitelka požádá
o převod z rezervního fondu do fondu investic a odtud starosta nařídí odvod do rozpočtu zřizovatele.
pro: 08
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-03 bylo schváleno.
ad 4) Starosta předložil zastupitelům na vědomí Přezkoumání hospodaření městyse Přídolí za rok 2020 a
návrh na schválení inventarizační zprávy viz. Příloha č.1. Na základě zákona č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí bylo provedeno
dílčí přezkoumání hospodaření městyse Přídolí, a to v termínu 02. - 03.11. 2020 a konečné přezkoumání
hospodaření městyse Přídolí v termínu 19. – 22. 03. 2021. Přezkoumání vykonal ekonomický odbor,
oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí, paní Ing. Hana Masojídková. Přezkoumání zahrnovalo
ověření dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření obcí, souladu hospodaření s
finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční
výpomoci a podmínek jejich požití, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Přídolí za rok 2020 je součástí závěrečného účtu,
který budeme projednávat v dalším bodě. Při přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020 podle § 2 a
§3 zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle § 10
zákona č. 420/2004 Sb. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání nebyla
zjištěna závažná rizika, která mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Závěr zprávy je uveden ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku,
která je součástí závěrečného účtu. Současně se zprávou o přezkoumání hospodaření městyse byla
zastupitelům předložena inventarizační zpráva za rok 2020, která shrnuje řádnou inventarizaci obecního
majetku ke dni 31.12. 2020.
Bez usnesení, ZM bere informace na vědomí

ad 5) Starosta předložil zastupitelům ke schválení závěrečný účet městyse Přídolí. Návrh závěrečného
účtu je od 22. 05. 2021 až do jeho projednání na veřejném zasedání zastupitelstva městyse, zveřejněn na
úřední desce městyse a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
www.pridoli.cz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu obce. Při
zveřejnění byla stanovena lhůta pro uplatnění písemných připomínek k návrhu závěrečného účtu ze strany
občanů, a to do 07. 06. 2020.
Návrh usnesení: ZM projednalo údaje o ročním hospodaření městyse za rok 2020, které byly souhrnně
zpracovány do závěrečného účtu (závěrečný účet je přílohou zápisu). ZM projednalo zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, která je součástí závěrečného účtu. Auditorem při
přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020 podle § 2 a §3 zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny chyby
a nedostatky, méně závažného charakteru podle § 10 zákona č. 420/2004 Sb. ZM projednalo závěrečný
účet obce spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření městyse za uplynulý kalendářní rok na
základě § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 17 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s
celoročním hospodařením městyse, a to bez výhrad.
pro: 08
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-05 bylo schváleno.
ad 6) Starosta předložil zastupitelům k schválení návrh účetní závěrky městyse Přídolí za rok 2020.
Účetní závěrka je sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2020 za období od 01. 01. 2020 do 31.12.2020 za
účetní jednotku Městys Přídolí, IČ 00246093, se sídlem Přídolí 1, 381 01 Český Krumlov. Identifikovala
průkazné účetní záznamy a další skutečnosti významné pro uživatele účetní závěrky podle § 6 odst. 3
vyhlášky ministerstva financí č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů, jako: „Rozvaha ke dni 31. 12. 2020, Výkaz
zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2020, Příloha účetní závěrky ke dni 31. 12. 2020, Výkaz FIN2-12M ke dni 31.
12. 2020, Inventarizační zpráva za rok 2020, Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném
rozsahu za rok 2020, Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. Starosta se za účetní jednotku
ke schvalování účetní závěrky podle § 7 odst. 3, vyjádřil takto: „předložené doklady ke schválení účetní
závěrky byly zpracovány v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti. Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné
skutečnosti. Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.“
Návrh Usnesení: „Zastupitelstvo městyse Přídolí v průběhu celého roku efektivně posuzovalo rizika
a možné ztráty v hospodaření, které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit, a tím omezilo vznik
problémů, které by vedly k neschválení účetní závěrky. Zastupitelstvo městyse Přídolí rozhoduje
nadpoloviční většinou hlasů, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností
posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů, věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky a schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020 bez výhrad
a připomínek a v rozsahu dle výše uvedených finančních výkazů. Zastupitelstvo současně rozhoduje
o převodu hospodářského výsledku za rok 2020 na účet nerozděleného zisku. Vyjádření účetní p. Markéty
Schneedorferové k návrhu usnesení: „schválení účetní závěrky akceptuji bez připomínek“.
pro: 08
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-06 bylo schváleno.
ad 7) Starosta předložil poptávkové řízení na vybavení nových prostor ZŠ a MŠ Přídolí základním
nábytkem. Předložil nabídku 3 firem. Starosta navrhuje vybrat jako nejvýhodnější nabídku firmu
s nejnižší nabídkovou cenou, tj. Josef Maxa, Pod Lesem 213, Šindlovy Dvory 37001, IČ 42416078
s cenou 400.334,- Kč s DPH.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání vybírá na dodávku základního školního
vybavení nových prostor ZŠ a MŠ Přídolí jako nejvýhodnější nabídku firmy Josef Maxa, Pod Lesem 213,
Šindlovy Dvory 37001, IČ 42416078 s cenou 400.334,- Kč s DPH.

pro: 08
proti: 0
Usnesení 2021-27-07 bylo schváleno.

zdržel se: 0

ad 8) Starosta předložil seznam vybavení, výukových pomůcek a hraček do nové třídy MŠ Přídolí, který
zaslala ředitelka ZŠ a MŠ Přídolí p. Mgr. Jana Jarošová. Původní seznam požadavků byl redukován.
Starosta navrhuje schválit nákup a škole navýšit roční příspěvek na činnost o 210.000,- Kč.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání souhlasí s nákupem vybavení, výukových
pomůcek a hraček do nové třídy MŠ Přídolí a navyšuje roční příspěvek na činnost o 210.000,- Kč.
pro: 08
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-08 bylo schváleno.
ad 9) Starosta předložil k projednání žádost na prodej části pozemku 2155/1, k.ú. Přídolí, kterou zaslal
p. Roman Macek, Přídolí 53, 38101. Starosta navrhuje pozemek neprodat, protože jsme předchozí
žadatele, na osadách a v Přídolí, s jejich žádostmi vždy odmítli s tím, že obec části návsí a komunikace
neprodává. Místostarosta p. Zdeněk Macek navrhl, aby žádost posoudil na místním šetření stavební výbor
zastupitelstva.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání neschvaluje žádost o prodej části
pozemku 2155/1, k.ú. Přídolí, kterou zaslal p. Roman Macek, Přídolí 53, 38101.
pro: 04
proti: 1
zdržel se: 3
Usnesení 2021-27-09a nebylo schváleno.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání pověřuje stavební výbor, aby předložil
svoje doporučení na základě místního šetření k žádosti o prodej části pozemku 2155/1, k.ú. Přídolí, kterou
zaslal p. Roman Macek, Přídolí 53, 38101.
pro: 06
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení 2021-27-09b bylo schváleno.
ad 10) Starosta předkládá návrh smlouvy na prodej pozemku p.č. 175/11 k.ú. Přídolí panu Ing. Jiřímu
Hanišovi, Přídolí 56, 38101. Dále předkládá autorizovaný odhad ceny pozemku. Zastupitelstvo schválilo
prodej pozemku za odhadní cenu. Pozemek je v územním plánu veden jako stavební. Starosta navrhuje
schválit návrh smlouvy, jak je předložena.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje návrh smlouvy na prodej
pozemku p.č. 175/11 k.ú. Přídolí panu Ing. Jiřímu Hanišovi, Přídolí 56, 38101 a pověřuje starostu
podáním návrhu na vklad od KN. Návrh smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
pro: 07
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2021-27-10 bylo schváleno.
ad 11) Starosta předložil k projednání návrh na schválení prodeje pozemku p. č. 175/2 k.ú. Přídolí,
zahrada, 704 m2. Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje usnesením č. 2021-26-09, záměr prodeje byl
zveřejněn od 22.04.2021 až 11.05.2021. O pozemek projevil zájem pouze p. Daniel Štekr, bytem Přídolí
17, 381 01. Starosta navrhuje prodat pozemek za odhadní cenu 196.000,- Kč s DPH.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje prodej pozemku p. č. 175/2 k.ú.
Přídolí p. Danielu Štekrovi, bytem Přídolí 17, 381 01 za odhadní cenu 196.000,- Kč s DPH. Pověřuje
starostu přípravou smlouvy.
pro: 08
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-11 bylo schváleno.
Příchod zastupitele Jana Valicska
ad 12) Starosta předložil nabídku na koupi pozemků p. č. 2066/1 o výměře 18 882 m2, p. č. 2084/6
o výměře 1877 m2, p. č. 2066/5 o výměře 8 204 m2 (stavební, ale zatížený elektrovodem) vše k.ú.
Přídolí, kterou zaslal p. Rostislav Prokůpek, Bílinská 512/12, 19000 Praha – Prosek, zastupuje i ostatní
majitele. Návrh prodejní ceny je 5 mil. Kč. Pozemky jsou zatíženy elektrovodem a biokoridorem, což
snižuje možnost jejich využití. Přesto je to příležitost získat pozemky k rozvoji městyse. Starosta nechal

zpracovat odhad tržní ceny. Odhad činí 1.922.000,- Kč s DPH za všechny nabízené pozemky. Starosta
navrhuje jednat o výši prodejní ceny. K tomuto bodu proběhla živá diskuze.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání pověřuje starostu nadále jednat o ceně.
Návrh prodejní ceny 5 mil. Kč není zastupitelstvem akceptovatelný.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-12 bylo schváleno.
ad 13) Starosta předložil návrh na schválení kupní smlouvy na část kanalizační přípojky v majetku paní
Vandy Plášilové, Přídolí 97, 381 01 za cenu 103.667,- Kč s DPH. Starosta navrhuje schválit návrh
smlouvy.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje návrh kupní smlouvy na část
kanalizační přípojky v majetku paní Vandy Plášilové, Přídolí 97, 381 01 za cenu 103.667,- Kč s DPH.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy. Městys Přídolí hradí náklady spojené s prodejem a zrušením
věcného břemene v KN.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-13 bylo schváleno.
ad 14) Starosta předložil návrh na rozšíření pojištění majetku městyse Přídolí na nově nabytý majetek
v rámci stavební akce – Rozšíření ZŠ a MŠ Přídolí. Navýšení hodnoty majetku o 24 mil. Kč bylo u ČP
Generali oceněno navýšením pojistného o 8.346,- Kč. Celkem roční pojistné majetku po případném
navýšení činí 112.438,- Kč (není tom pojištění vozidel za 24.998 Kč / rok). Po konzultaci s právním
zástupcem je rozšíření možno považovat za podstatnou změnu smlouvy. Mělo by dojit k novému
vysoutěžení zakázky. Finanční hranice u služeb pro posouzení dle zákona o veřejných zakázkách se
počítá jako součet poskytnuté služby za 4 roky. Je na rozhodnutí zastupitelstva, zda pouze rozšířit
stávající pojištění nebo nechat zpracovat konkurenční nabídku. Starosta navrhuje nechat zpracovat
konkurenční nabídku.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání pověřuje starostu zajistit konkurenční
nabídku na pojištění majetku městyse Přídolí. Zastupitelstvo neschvaluje navýšení pojistného u ČP
Generali na nově nabytý majetek – Rozšíření ZŠ a MŠ Přídolí.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-14 bylo schváleno.
ad 15) Předseda stavebního výboru op. Ing. Jiří Haniš předložil zprávu z místního šetření v Silničních
Domcích ve věci žádosti o výstavbu kapličky. Zastupitelé diskutovali na téma umístění kapličky.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání pověřuje starostu oddělit z pozemku p.č.
2861/1 k.ú. Malčice-Osek část cca 25 m2 (u rozvaděce E.on), která bude sloužit pro výstavbu kapličky a
umístění turistického zastavení a mapy.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-15 bylo schváleno.
ad 16) Starosta předložil žádost o změnu v návrhu smlouvy o prodej pozemku p.č. 2687/2 v k.ú. Malčice
– Osek, kterou zaslal p. Ladislav Vrabel, Zahořánky 28, 38101. Starosta navrhuje schválit žádanou
změnu.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání souhlasí se změnou v návrhu smlouvy
o prodej pozemku p.č. 2687/2 v k.ú. Malčice – Osek, kterou zaslal p. Ladislav Vrabel, Zahořánky 28,
38101 Český Krumlov. Kupujícím se stává Žaneta Bláhová, Zahořánky 28, 38101 Český Krumlov. Návrh
smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-16 bylo schváleno.
ad 17) Starosta předložil návrh na schválení nové OZV č. 3/2021 o místním poplatku z pobytu a zrušení
stávající OZV č.1/2019 o místním poplatku z pobytu. Změnu požadoval legislativní odbor MV ČR. Jedná
se o nový text čl. 2 odstavec 1: Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona

omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento
pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je
její součástí.
Starosta navrhuje schválit návrh OZV č. 3/2020 o místním poplatku z pobytu a zrušit stávající OZV
č.1/2019 o místním poplatku z pobytu.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje OZV č. 3/2021 o místním
poplatku z pobytu. Návrh OZV č. 3/2021 o místním poplatku z pobytu je přílohou tohoto usnesení.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-17 bylo schváleno.
ad 18) Starosta předkládá návrh na schválení změny Přílohy č. 1 k OZV č. 1 / 2015. Z důvodu zrušení
kontejnerů na komunální odpad „U vodárny“ a jejich přesunutí na osady, je nutné schválit změnu Přílohy
č. 1 k OZV č. 1 / 2015, která stanovuje nově místa sběrných nádob. Starosta navrhuje schválit změnu
Přílohy č. 1 k OZV č. 1 / 2015.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje změnu Přílohy č. 1 k OZV č. 1 /
2015. Návrh změny „Přílohy č. 1 k OZV č. 1 / 2015“ je přílohou tohoto usnesení.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-18 bylo schváleno.
ad 19) Starosta předložil návrh na schválení zadávací dokumentace, výzvy pro podání nabídek
a jmenování komise pro otevírání obálek pro stavební akci „Úpravna vody Přídolí – technologické
úpravy". Starosta navrhuje schválit zadávací dokumentaci, výzvu pro podání nabídek a jmenovat komisi
pro otevírání obálek.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje zadávací dokumentaci stavební
akce „Úpravna vody Přídolí – technologické úpravy". Schvaluje výzvu pro podání nabídek a oslovení
firem: JOHN Stanislav s.r.o. s.r.o. U Haldy 1816/18 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic IČ:
26088819 ; CULLIGAN.CZ K Vodojemu 140 252 19 Chrášťany IČ: 25151827 kancelář: České
Budějovice: Žižkova 12, 371 22 České Budějovice; BAUKONSTRUKT CHROMÝ s.r.o. Přídolí
89 381 01 Přídolí 38101 IČ: 28156978 . Zastupitelstvo jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
Ing. Vítězslav Jílek, Josef Sýkora, Ing. Jiří Haniš, náhradník Zdeněk Macek.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-19 bylo schváleno.
ad 20) Starosta předložil návrh smlouvy o zřízení věcného břemene „Práčov NN – ČOV“. Návrh je
úplatný za 10.000 bez DPH. Jedná se již dokončené dílo na základě smlouvy o smlouvě budoucí z roku
2010. Starosta navrhuje schválit předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene „Práčov NN –
ČOV“.
Návrh Usnesení: Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje návrh
smlouvy o zřízení věcného břemene „Práčov NN – ČOV“. Návrh smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-20 bylo schváleno.
ad 21) Starosta předložil návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Přídolí Vodovod
2 OM – TS, NN“. Návrh je úplatný za 10.000 bez DPH. Starosta navrhuje schválit návrh smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Přídolí Vodovod 2 OM – TS, NN“.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje návrh smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene „Přídolí Vodovod 2 OM – TS, NN“. Návrh smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene „Přídolí Vodovod 2 OM – TS, NN“ je přílohou tohoto usnesení.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-21 bylo schváleno.
ad 22) Starosta předložil návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Zátes 1886/4 NN“. Návrh je úplatný za 2.000 bez DPH. Od 1.1.2021 je platná změna zákona č. 151/1997 Sb., o
oceňování majetku a změna vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení citovaného zákona o oceňování

majetku. Tyto změny neumožňují obcím požadovat za drobná věcná břemena cenu dle rozhodnutí
zastupitelstva. Starosta navrhuje schválit předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene „Zátes 1886/4 - NN“.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje návrh smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene „Zátes 1886/4 - NN“. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene „Zátes 1886/4 - NN“ je přílohou tohoto usnesení.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-22 bylo schváleno.
ad 23) Starosta předložil návrh smlouvy o zřízení výdejního místa Zásilkovna.cz – Zbox. Smlouva byla
konzultována s právníkem, je upravena do standartní formy. Starosta navrhuje schválit návrh smlouvy
s platností od 1.9.2021.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje návrh smlouvy na zřízení
výdejního místa Zásilkovna.cz – Zbox s platností od 1.9.2021. Návrh smlouvy je přílohou tohoto
usnesení.
pro: 07
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení 2021-27-23 bylo schváleno.
ad 24) Starosta předložil návrh na přijetí dotace – Neinvestiční dotace pro jednotky SDH z dotačního
programu Jihočeského kraje ve výši 31.000,- Kč, požadované prostředky 41.131,- Kč. Dotace je určena
na nákup plovoucího čerpadla a motorové pily v celkových nákladech 58.759,- Kč. Starosta navrhuje
přijmout dotaci.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje návrh na přijetí dotace –
Neinvestiční dotace pro jednotky SDH z dotačního programu Jihočeského kraje.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-24 bylo schváleno.
ad 25) Starosta předložil návrh na přijetí dotace – Přídolí 800 let z dotačního programu Jihočeského kraje
ve výši 20.000,- Kč. Starosta navrhuje přijmout dotaci.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání přijímá příspěvek na kulturní akci „Přídolí
800 let“ z dotačního programu Jihočeského kraje.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-25 bylo schváleno.
ad 26) Starosta předložil návrh na přijetí dotace – Obnova místní komunikace Přídolí - Machovice
z dotačního programu Jihočeského kraje ve výši 1.113.363,- Kč, požadované prostředky činily
2.226.727,00,- Kč. Starosta navrhuje přijmout dotaci.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání přijímá příspěvek na stavební akci
„Obnova místní komunikace Přídolí – Machovice“ z dotačního programu Jihočeského kraje ve výši
1.113.363,- Kč .
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-26 bylo schváleno.
ad 27) Starosta předložil na vědomí přehled příjmů z poplatků ze Skládky Lověšice 1Q 2021,
redukovaných o podíl do rozpočtu státu. Tedy o prostředky, o které přichází městys Přídolí oproti
minulým rokům.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí
ad 28) Starosta předložil návrh na schválení zápisu do obecní kroniky za rok 2020. Starosta navrhuje
schválit návrh a stanovit odměnu kronikářce za zpracování zápisu. Zastupitelka p. Jitka Bohdalová
navrhla opravit některé názvosloví z obce na osady a prověřit počet obyvatel ve Spolí.

Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje zápis do obecní kroniky za rok
2020 vč. navržených změn a uděluje odměnu kronikářce p. Janě Malákové ve výši 5000,- Kč.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-28 bylo schváleno.
ad 29) Starosta předložil žádost TJ Sokol, Oddíl Akce dětem, o bezplatné zapůjčení pozemku Farské
zahrady pro konání akce– Dětský den. Starosta navrhuje schválit žádost o bezplatné zapůjčení pozemku
Farské zahrady pro konání akce – Dětský den.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje žádost TJ Sokol, Oddíl Akce
dětem, o bezplatné zapůjčení pozemku Farské zahrady pro konání akce – Dětský den.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-29 bylo schváleno.
ad 30) Starosta předložil návrh schválení pořádání letního kina jako v minulém roce ve vlastní režii.
Náklady by měly být max. 5000,- Kč. Obec má zřízenu kino licenci z loňského roku. Dále předložil
žádost p. Ing. Lubomíra Lukeše, TSProduction.cz o projednání možnosti produkce letního kina v Přídolí.
Starosta navrhuje schválit pořádání letního kina ve vlastní režii.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje pořádání letního kina ve vlastní
režii 7.8. 2021 od 21.30 h.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-30 bylo schváleno.
ad 31) Starosta předložil žádost o příspěvek spolku Přátelé bicyklového sportu, z.s. na pořádání sportovní
akce Přídolská padesátka, 18-tý ročník, ve výši 15.000,- Kč. Starosta navrhuje schválit žádost
o příspěvek.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje žádost o příspěvek spolku
Přátelé bicyklového sportu, z.s. na pořádání sportovní akce Přídolská padesátka, 18-tý ročník, ve výši
15.000,- Kč. Příspěvek bude hrazen z přebytku hospodaření minulých let na § 3419, pol. 5222. Schvaluje
bezplatné zapůjčení obecních pozemků a pivních setů pro konání této akce.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-31 bylo schváleno.
ad 32) Starosta předložil návrh na přijetí příspěvku z Investičního fondu Jihočeského kraje ve výši
6.000.000,- Kč na novostavbu hasičské zbrojnice Přídolí. Součástí stavby je také zázemí pro obecní
techniku a obecní zaměstnance. Jedna třetina finančních prostředků musí být prostavěna v roce 2021.
Rozpočet pro stavební povolení činil 12.289.293,- Kč s DPH. Aby bylo možné stavbu soutěžit je nutné
zadat zpracování projektu skutečného provedení. Rozpočet pro stavební povolení není dostatečně
podrobný. Starosta navrhuje přijmout příspěvek a zahájit stavbu.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje přijetí příspěvku z Investičního
fondu Jihočeského kraje ve výši 6.000.000,- Kč na novostavbu hasičské zbrojnice Přídolí. Zastupitelstvo
schvaluje zpracování rozpočtu pro skutečné provedení s financováním z přebytku hospodaření minulých
let na § 5512, pol. 6121. Zastupitelstvo schvaluje zahájení této stavební akce.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-32 bylo schváleno.
ad 33) Starosta předložil návrh na stanovení prodejní ceny knihy Přídolí 800 let. Náklady na 1 knihu při
počtu tisků 500 ks činí 500,- Kč. Kniha má rozměr 210 x 220 mm a 204 stran. Celkové náklady na
překlady, zakoupení historických fotografií, pořízení novodobých fotografií, editorku p. Věru Ondrovou,
korektury, autorská práva, tisk knihy činí 250.000,- Kč. Starosta navrhuje knihu prodávat za 250 Kč. Dále
otevřel téma upomínkových předmětů pro kulturní akci Přídolí 800 let. Dále uvedl, že při výročích byl
v historii vždy propůjčen titul čestného občanství Přídolí osobě, která se zasloužila o rozvoj Přídolí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje prodejní cenu knihy „Přídolí
800 let“ ve výši 290,- Kč. Dále se zastupitelstvo usneslo, že tato kniha je důstojnou připomínkou 800 let

Přídolí a není potřeba dalších propagačních předmětů. Zastupitelé nechávají titul čestného občanství
Přídolí pro budoucí výročí, nepodařilo se v diskuzi najít kandidáta pro toto čestné ocenění.
pro: 06
proti: 0
zdržel se: 03
Usnesení 2021-27-33 bylo schváleno.
ad 34) Různé
a) Starosta předložil zastupitelům návrh na přijetí dotace MMR - Obnova místních komunikací ve
výši 1.770.147,20 Kč. Starosta navrhuje přijmout dotaci ve výši 1.770.147,2 Kč a vyhlásit
poptávkové řízení. Realizace akce musí být do 10/2021.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje zadávací dokumentaci
stavební akce „Obnova místní komunikace Přídolí - Machovice". Schvaluje výzvu pro podání
nabídek a oslovení firem: Asfalt OK GROUP s.r.o., Vrbenská 511/25a 370 01 České
Budějovice IČ: 28229193; POKRÝVKA, spol. s r. o. 382 82 Benešov nad Černou 37, IČO:
2814915,7; SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH oblast Český
Krumlov provoz Kájov 168, 382 21 Kájov IČO: 48035599. Zastupitelstvo jmenuje komisi pro
otevírání obálek ve složení: Ing. Vítězslav Jílek, Josef Sýkora, Ing. Jiří Haniš, náhradník Zdeněk
Macek.
pro:
09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-34a bylo schváleno.
b) Starosta předložil návrh na přijetí dotace z programu MMR - Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov. Jedná příspěvek na projekt rekonstrukce budovy čp. 2 Přídolí. Starosta navrhuje přijmout
dotaci ve výši 6.687.632,8 Kč (celkové náklady včetně dotačně neuznatelných 9.644.379,- Kč)
a zahájit přípravné práce pro získání stavebního povolení a přípravu rozpočtu pro výběrové řízení
na dodavatele stavebních prací. Realizace musí být do konce roku 2022.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje návrh na přijetí dotace
z programu MMR - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov ve výši 6.687.632,8 Kč. Jedná
příspěvek na projekt rekonstrukce bývalého Úřadu městyse Přídolí čp. 2.
pro:
09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-27-34b bylo schváleno.
c) Starosta předložil návrh na posunutí kamerového systému směrem k domu čp. 108 - 109, aby
sloužil jako prevence kriminálních činů v čp. 108. Náklady na posunutí kamerového systému by
měly být maximálně 20.000,- Kč. Zastupitelé diskutovali potřebnost takovéhoto opatření.
Návrh Usnesení: ZM Přídolí po projednání schvaluje posunutí kamerového systému směrem
k veřejnému prostranství u domu čp. 108 - 109, aby sloužil jako prevence kriminality.
pro:
06
proti: 0
zdržel se: 03
Usnesení 2021-27-34c bylo schváleno.
ad 35) Diskuze
Bez diskuze
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 21:31 hod.
Ověřil: paní Jitka Bohdalová ……………………..
pan Jiří Haniš

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

Zápis ověřen :
Vítězslav Jílek
Starosta

