Zápis č. 29.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 29 dne 12.8.2021
Zahájení: 19:00
Přítomni: 9, dle presenční listiny
Omluveni: 2
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Ing. Vítězslav Jílek, starosta
Ověřovatelé zápisu: paní Hana Fleischhansová, pan Pavel Mittasch

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh na schválení zadávací dokumentace, výzvy pro podání nabídek a jmenování komise
pro otevírání obálek pro stavební akci „Rekonstrukce spolkového domu Přídolí"
Návrh na přijetí příspěvku z programu JčK 2021- Podpora školství
Návrh na přijetí příspěvku z programu JčK 2021- POV
Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Přídolí 2110/3 - NN“
SDH Přídolí – žádost o změnu využití příspěvku na činnost
Rallye Český Krumlov 2021
Rozpočtové opatření č. 9
Rozpočtová opatření v pravomoci starosty č. 6,7
Hřbitov – výstavba kolumbárium
Vánoční strom - dar
Různé
a) souhlas s podáním žádosti o neinvestiční dotaci HZS
b) žádost PBS o možnost použití znaku Městyse Přídolí
c) návrh na odměnu za práce na knize k výročí Městyse Přídolí
Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů-zasedání je usnášení schopné. K
zápisu č. 28 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program, který navrhl rozšířit o body a) souhlas s podáním žádosti o
neinvestiční dotaci HZS, b) žádost PBS o možnost použití znaku Městyse Přídolí a pan Štěpánek
navrhnul bod c) návrh na odměnu za práce na knize k výročí Městyse Přídolí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva rozšířený v bodě 13. Různé o
body a) souhlas s podáním žádosti o neinvestiční dotaci HZS, b) žádost PBS o možnost použití znaku
Městyse Přídolí a pan Štěpánek navrhnul bod c) návrh na odměnu za práce na knize k výročí Městyse
Přídolí.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-29-01 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Zdeňka Macka a ověřovatele zápisu paní H. Fleischhansovou a
pan P. Mittasche.
ad 3) Starosta předložil návrh na schválení zadávací dokumentace, výzvy pro podání nabídek a
jmenování komise pro otevírání obálek pro stavební akci „Rekonstrukce spolkového domu Přídolí“. Dále
konstatoval navýšení ceny o 2 mil. Kč zapříčiněné současnou situací vývoje cen na trhu.
Navržená komise: pánové Štěpánek, Sýkora a Ing. Jílek, náhradník p. Macek.

Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje navrženou komisi ve složení pánové Štěpánek,
Sýkora a Ing. Jílek, náhradník p. Macek.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-29-03 bylo schváleno.
ad 4) Starosta předložil návrh na přijetí příspěvku z programu JčK 2021- Podpora školství.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje přijetí příspěvku z programu JčK 2021Podpora školství.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-29-04 bylo schváleno.
ad 5) Starosta předložil návrh na přijetí příspěvku z programu JčK 2021- POV.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje přijetí příspěvku z programu JčK 2021- POV.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-29-05 bylo schváleno.
ad 6) Starosta předložil návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Přídolí 2110/3 NN“.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene „Přídolí 2110/3 - NN“.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-29-06 bylo schváleno.
ad 7) Starosta předložil žádost SDH Přídolí – žádost o změnu využití příspěvku na činnost.
Pan Ing. Haniš za SDH seznámil zastupitele s potřebou koupě přívěsného vozíku do 750 kg pro SDH.
Předpokládané náklady 55 000,- Kč.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí žádost SDH Přídolí – žádost o změnu využití příspěvku
na činnost.
pro: 6
proti: 1
zdržel se: 2
Usnesení 2021-29-07 bylo schváleno.
ad 8) Starosta předložil žádost na konání Rallye Český Krumlov 2021. Podmínky a trasa jako
v předešlých letech.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje konání Rallye Český Krumlov 2021.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-29-08 bylo schváleno.
ad 9) Starosta předložil rozpočtové opatření č. 9.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí schválilo rozpočtové opatření č. 9.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-29-09 bylo schváleno.
ad 10) Starosta předložil zastupitelům na vědomí rozpočtová opatření v pravomoci starosty č. 6,7.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
ad 11) Starosta sdělil zastupitelstvu, že byl dvěma občany osloven o zřízení kolumbária na místním
hřbitově. Zastupitelé zatím nevidí důvod pro kolumbárium, neboť na hřbitově není nouze o volná místa
pro hroby.

Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje výstavbu kolumbária.
pro: 1
proti: 1
zdržel se: 7
Usnesení 2021-29-11 nebylo schváleno.
ad 12) Starosta předložil návrh paní Dudákové na dar vánočního stromu. Seznámil zastupitele
s objemností dotčeného stromu a i s nemožností tento umístit do stojanu v parku. Zastupitelé navrhují dar
nepřijímat.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí nepřijímá dar paní Dudákové
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-29-12 bylo schváleno.
ad 13) Různé
a) Starosta předložil zastupitelům návrh na souhlas s podáním žádosti o neinvestiční dotaci HZS.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse souhlasí s podáním žádosti o neinvestiční dotaci HZS.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-29-13a bylo schváleno.
b) Starosta předložil zastupitelům žádost PBS o možnost použití znaku Městyse Přídolí k příležitosti
pořádání závodu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí uděluje souhlas s použití znaku Městyse Přídolí
k příležitosti pořádání závodu.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-29-13b bylo schváleno.
c) Pan Štěpánek navrhnul zastupitelům, aby udělili 20 000,- Kč odměnu starostovi za práce na knize
k výročí 800 let Městyse Přídolí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje 20 000,- Kč odměnu starostovi za práce na
knize k výročí 800 let Městyse Přídolí z přebytku hospodaření minulých let.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2021-29-13c bylo schváleno.
ad 14) Diskuze
Bez diskuze
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:45 hod.
Ověřil: paní Hana Fleischhansová ..................................
pan Pavel Mittasch .................................
Zápis ověřen :

Zdeněk Macek
místostarosta

