Zápis č. 19.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 19 dne 14.07. 2020
Zahájení: 19:00
Přítomni: 7, dle presenční listiny
Omluveni: 4
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Ing. Vítězslav Jílek, starosta
Ověřovatelé zápisu: pan Josef Sýkora, pan Martin Pöschl
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh na schválení zhotovitele stavební akce „Oprava MK Přídolí – Spolí“
Návrh na schválení zhotovitele stavební akce „Obnova Přívodního řadu Přídolí 1.2“
Rozpočtové změny za rok 2020 č. 1,2,3,5,7 - na vědomí
Různé
a) Žádost LDO Přídolí o odpuštění nájemného na 3Q a 4Q 2020
b) Dodatek ke smlouvě o dílo „Dostavba základní a mateřské školy Přídolí“
c) Žádost TJ Sokol Akce Dětem souhlas s pořádáním dětského dne 5.9.2020
a o odpuštění nájemného
d) Letní kino – SDH Přídolí
e) Pouťová zábava – pořadatelská služba
f) South Bohemia Classic 5.9.2020
g) Návrh na podání žádosti o příspěvek z dotačního programu SFŽP Výsadba
stromů
Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení
schopné. K zápisu č. 18 ze dne 25.06.2020 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program. Starosta p. Vítězslav Jílek navrhl rozšířit program
jednání o body 6a) Žádost LDO Přídolí o odpuštění nájemného na 3Q a 4Q 2020, b) Dodatek ke
smlouvě o dílo „Dostavba základní a mateřské školy Přídolí“, c) Žádost TJ Sokol Akce Dětem
souhlas s pořádáním dětského dne 5.9.2020 a o odpuštění nájemného , d) Letní kino – SDH
Přídolí dotaci , e) Pouťová zábava – pořadatelská služba, f) South Bohemia Classic 5.9.2020,
g) Návrh na podání žádosti o dotaci – veřejná zeleň.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva rozšířený o body 6a)
Žádost LDO Přídolí o odpuštění nájemného na 3Q a 4Q 2020, b) Dodatek ke smlouvě o dílo
„Dostavba základní a mateřské školy Přídolí“, c) Žádost TJ Sokol Akce Dětem souhlas
s pořádáním dětského dne 5.9.2020 a o odpuštění nájemného , d) Letní kino – SDH Přídolí
dotaci , e) Pouťová zábava – pořadatelská služba, f) South Bohemia Classic 5.9.2020, g) Návrh
na podání žádosti o dotaci – veřejná zeleň.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-19-01 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu pana Josefa
Sýkoru a pana Martina Pöschla.

ad 3) Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh na schválení zhotovitele stavební akce
„Oprava MK Přídolí – Spolí“. Stavební akce musí být hotova do konce 10/2020. Zastupitelstvo
pro tuto akci přijalo dotaci ve výši 1.500.000,- Kč. Předpokládaná cena díla 2.628.216 bez DPH
tj. 3.180.141 s DPH. Nabídku podaly firmy: SWIETELSKY stavební s.r.o. s cenou 1.734.444,bez DPH, Pokrývka spol. s r.o. za 2.217.677,- bez DPH , ASFALT OK s.r.o. za 2.163.729,20 Kč
bez DPH, Milan Ert s.r.o. za 2.458.758,40 bez DPH. Všechny firmy splnily náležitosti
zadávacího řízení. Hodnotící komise doporučuje vybrat jako nejvýhodnější nabídku firmy
SWIETELSKY stavební s.r.o. s cenou 1.734.444,- bez DPH tj. 2.098.677,24 s DPH.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje jako realizátora
stavební akce „Oprava MK Přídolí – Spolí“ firmu s nejvýhodnější nabídkou: SWIETELSKY
stavební s.r.o. s cenou 1.734.444,- bez DPH tj. 2.098.677,24 s DPH.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-19-03 bylo schváleno.
ad 4) Starosta předkládá návrh na schválení zhotovitele stavební „Obnova přívodního řadu
Přídolí 1.2“. Stavební akce musí být hotova do konce 10/2020. Zastupitelstvo pro tuto akci
přijalo dotaci ve výši 400.000,- Kč. Předpokládaná cena díla je 1.004.149,83 Kč bez DPH, tj.
1.215.020,- Kč s DPH. Osloveny k podání nabídky byly firmy: John Stanislav, s.r.o. IČ:
26088819 U Haldy 1816/18, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic, Pokrývka spol. s r.o.
IČ: 28149157 382 82 Benešov nad Černou 37, Jiří Goby, Loučej 12, 382 03 Křemže IČ:
03392244. Nabídku podaly firmy: Pokrývka spol. s r.o. IČ: 28149157 382 82 Benešov nad
Černou 37 s cenou 867.576,- bez DPH, Jiří Goby, Loučej 12, 382 03 Křemže IČ: 03392244 za
516.188,99,- bez DPH. Všechny firmy splnily náležitosti zadávacího řízení. Hodnotící komise
doporučuje vybrat jako nejvýhodnější nabídku firmy Jiří Goby, Loučej 12, 382 03 Křemže IČ:
03392244 za 516.188,99,- bez DPH, tj. 624.588,68 s DPH.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje jako realizátora
stavební akce „Obnova přívodního řadu Přídolí 1.2“ firmu s nejvýhodnější nabídkou: Jiří Goby,
Loučej 12, 382 03 Křemže IČ: 03392244 s cenou 516.188,99,- bez DPH tj. 624.588,68 s DPH.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-19-04 bylo schváleno.
ad 5) Starosta předložil zastupitelstvu na vědomí Rozpočtová opatření za rok 2020 č. 1,2,3,5,7
provedená v jeho kompetenci.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
ad 6) Různé
a) Starosta předložil žádost ředitele LDO Přídolí o odpuštění nájemného za lesní pozemky
v majetku městyse Přídolí na 3Q a 4Q 2020 z důvodu pokračujících nízkých výkupních cen
dřeva. Úsporná opatření nepokryjí ztrátu z těžby a obnovy lesních porostů. Dále řekl, že zatím
MZe neotevřelo dotační titul na kompenzaci ztrát z prodeje dřeva vlivem kůrovcové kalamity za
rok 2019.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje odpuštění nájemného za lesní pozemky
v majetku městyse Přídolí na 3Q a 4Q 2020 pro LDO Přídolí. Dále doporučuje starostovi
podepsat dodatek k nájemní smlouvě na lesní pozemky s tím, že platba nájmu bude čtvrtletní.
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2020-19-6a bylo schváleno.

b) Starosta předložil návrh Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo „Dostavba základní a mateřské školy
Přídolí“. V dodatku se mění termín dokončení stavebních prací hrazený ze spoluúčasti
z rozpočtu městyse Přídolí na konec ledna 2021.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo
„Dostavba základní a mateřské školy Přídolí“. Návrh dodatku je součástí tohoto zápisu.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-19-6b bylo schváleno.
c) Starosta předložil žádost TJ Sokol Akce Dětem souhlas s pořádáním dětského dne 5.9.2020 od
10. hod. a o odpuštění nájemného za konání akce na obecních pozemcích.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje žádost TJ Sokol Akce Dětem,
zastoupený paní Kateřinou Pískovou, o souhlas s pořádáním dětského dne 5.9.2020 od 10. hod.
a o odpuštění nájemného za konání akce na obecních pozemcích.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-19-6c bylo schváleno.
d) Starosta předložil návrh na pořádání letního kina. Náklady spojené se zajištěním autorských
práv na film Jak vycvičit draka 3, zajištění projektoru, plátna a zvukové techniky činí 6.000 Kč.
Film by byl promítám v sobotu 8.8.2020 od 20.30 hod. Pořadatelskou službu zajistí SDH
Přídolí. Vstupné bude dobrovolné.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje pořádání letního kina - film Jak
vycvičit draka 3, v sobotu 8.8.2020 od 20.30 hod. Schvaluje rozpočtové opatření na zajištění
nákladů. Z paragrafu 2212 pol. 5171 přesunout 6.000 Kč na paragraf 3399 pol. 5169.
Pořadatelskou službu zajistí SDH Přídolí. Vstupné bude dobrovolné.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-19-6d bylo schváleno.
e) Starosta oslovil zastupitele, zda nechce někdo dobrovolně dělat pořadatelskou službu. Nikdo
se nepřihlásil. Starosta sdělil, že zajistí pořadatelskou službu stejně jako v minulých letech
pomocí dobrovolníků.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
f) Starosta předložil žádost Automotoklubu Český Krumlov o pořádání akce South Bohemia
Classic dne 5.9.2020 od 9.30 hod. Jedná se o průjezd automobilových veteránů městysem
Přídolí a rychlostní zkoušku na návsi městyse Přídolí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje pořádání akce South Bohemia Classic
dne 5.9.2020 od 9.30 hod.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-19-6f bylo schváleno.
g) Starosta předložil návrh na podání žádosti o dotaci na obnovu veřejné zeleně v intravilánu
městyse Přídolí. Dotace je výši 100 procent na dodávku vzrostlé zeleně. Zastupitelům předložil
zpracovanou studii na obnovu veřejné zeleně kolem LDO Přídolí, u hřiště TJ Sokol, v zadní části
„bývalých farských pozemků“.

Návrh Usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje návrh na podání žádosti o dotaci na
obnovu veřejné zeleně v intravilánu městyse Přídolí dle předložené studie. Studie je součástí
tohoto zápisu. Pověřuje starostu podpisem smlouvy v případě získání dotace.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-19-6g bylo schváleno.

ad 7) Diskuze
Bez diskuze

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:42 hod.
Ověřil: pan Josef Sýkora

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

pan Martin Pöschl ..................................

Zápis ověřen :

Vítězslav Jílek
Starosta

