Zápis č. 32.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 32 dne 26.10.2021
Zahájení: 19:00
Přítomni: 9, dle presenční listiny
Omluveni: 2
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Ing. Vítězslav Jílek, starosta
Ověřovatelé zápisu: pan Jiří Haniš, pan Martin Pöschl

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

6.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh na schválení zadávací dokumentace a schválení hodnotící komise pro stavební akci
„Hasičské zbrojnice Přídolí“
Nabídka na prodej lesního pozemku
Různé
a) Návrh na přijetí daru ve výši 50.000,- Kč od firmy Swietelsky na letošní kulturní akci
Přídolí 800 let
b) Návrh na schválení geometrického plánu č. 261-355/2021 k.ú. Malčice Osek
c) Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Přídolí 1472/1 / NN“
Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů, zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 31 ze dne 07.10.2021 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program, který navrhl rozšířit v bodě 5) Různé o body a) Návrh na
přijetí daru ve výši 50.000,- Kč od firmy Swietelsky na letošní kulturní akci Přídolí 800 let, b) Návrh na
schválení geometrického plánu č. 261-355/2021 k.ú. Malčice Osek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje program jednání zastupitelstva rozšířený v bodě
5) Různé o body a) Návrh na přijetí daru ve výši 50.000,- Kč od firmy Swietelsky na letošní kulturní akci
Přídolí 800 let, b) Návrh na schválení geometrického plánu č. 261-355/2021 k.ú. Malčice Osek.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-32-01 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu pana Jiřího Haniše a pana
Martina Pöschla.
ad 3) Starosta předložil návrh na schválení zadávací dokumentace a schválení výběrové komise pro
stavební akci „Hasičská zbrojnice Přídolí“.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje zadávací dokumentaci pro stavební akci
„Hasičská zbrojnice Přídolí“. Schvaluje výběrovou komisi pro zadávací řízení ve složení p. Vítězslav Jílek,
p. Zdeněk Macek, p. Josef Sýkora, náhradník paní Marie Pavlisová.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-32-03 bylo schváleno.
ad 4) Starosta předložil nabídku na prodej lesního pozemku na p.č. 1613 v katastrálním území Přídolí o
výměře 11 191 m2, kterou zaslali Jan a Lenka Vávrovi, Přídolí 148, 381 01 Český Krumlov. Les sousedí
s lesními pozemky městyse Přídolí. Ředitel LDO Přídolí doporučuje les získat do majetku městyse. Starosta
nechal zpracovat odhad ceny lesního pozemku, který určil cenu na 227.000,- Kč. Manželé Vávrovi požadují
cenu 210.000,- Kč. Starosta navrhl, že by bylo vhodné se s Vávrovými podělit napůl o náklady na odhad a
vklad do KN. Dále starosta předložil návrh smlouvy na prodej tohoto lesního pozemku. Zdeněk Macek
řekl, že vždy se kupoval les za polovinu odhadu. Na téma ceny a kvality pozemku proběhla živá diskuze.

Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje nabídku na prodej lesního pozemku na
parcelním čísle 1613 v katastrálním území Přídolí, kterou zaslali Jan a Lenka Vávrovi, Přídolí 148, 381 01
Český Krumlov za cenu 208.000,- Kč. Dále schvaluje návrh smlouvy, která je přílohou tohoto zápisu.
Pověřuje starostu jejím podpisem. Pořízení bude hrazeno z přebytku hospodaření minulých let.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-32-04 bylo schváleno.
ad 5) Různé:
a) Starosta předložil návrh na přijetí daru ve výši 50.000,- Kč od firmy Swietelsky na letošní kulturní
akci Přídolí 800 let.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí daru ve výši 50.000,- Kč od firmy
Swietelsky na letošní kulturní akci Přídolí 800 let. Schvaluje návrh smlouvy, který je přílohou
tohoto usnesení a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2021-32-5a bylo schváleno.
b) Starosta předložil návrh na schválení geometrického plánu č. 261-355/2021 okres Český Krumlov,
obec Přídolí, Kat. území Malčice-Osek. Podklad pro dělení připravil stavební výbor.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje geometrický plán č. 261-355/2021. Plán je
přílohou tohoto usnesení.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-32-5b bylo schváleno.
c) Starosta předložil návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Přídolí 1472/1 /
NN“, kterou zaslal EG.D a.s. Jedná se připojení nových domů od na silovou elektřinu, které
vzniknou na pozemcích za „myslivnou“.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene „Přídolí 1472/1 / NN“, kterou zaslal EG.D a.s. Pověřuje starostu pospisem
smlouvy. Návrh smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-32-5c bylo schváleno.
ad 6) Diskuze
Bez diskuze.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:23 hod.
Ověřil: pan Jiří Haniš ..................................
pan Martin Pöschl.................................
Zápis ověřen :

Vítězslav Jílek
starosta

