Zápis č. 22.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 22 dne 26.11.2020
Zahájení: 19:00
Přítomni: 10, dle presenční listiny
Omluveni: 1
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Ing. Vítězslav Jílek, starosta
Ověřovatelé zápisu: pan Jiří Haniš, paní Jitka Bohdalová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Rozšíření ZŠ a MŠ Přídolí – změnové listy
Žádost LDO Přídolí – výše nájmu lesních pozemků na rok 2021
Žádost LDO Přídolí – žádost o odklad splátek půjčky
E.ON a.s. – dodatek č. 1 ke smlouvě č. 9090003277
Návrh na schválení smluv o prodeji pozemků – zahrádky Přídolí
Zpráva z kontroly kontrolního výboru z 16.10.2020
Zápisy z kontrol finančního výboru
Žádost o přijetí člena JSDHO Přídolí
SDH Přídolí - žádost o změnu využití příspěvku
Žádost o prodej pozemku p.č. 175/11 k.ú. Přídolí
Rekonstrukce č.p. 2 – Návrh na podání žádosti o dotaci
Informace o novele zákona „O odpadech“ a její negativní dopad na rozpočet městyse
Přídolí
Vodné a stočné 2021
Návrh na schválení Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce městyse Přídolí č. 3/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Různé
a) Zpráva stavebního výboru městyse Přídolí
Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 21 ze dne 22.10.2020 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program, který navrhl rozšířit o bod 17 Různé a) Zpráva
stavebního výboru městyse Přídolí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva rozšířený v bodě 17 Různé
o bod a) Zpráva stavebního výboru.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-22-01 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu pana Jiřího
Haniše a paní Jitku Bohdalovou.
ad 3) Starosta předložil k projednání seznam změnových listů na stavební akci „Dostavba ZŠ a MŠ
Přídolí“. Seznámil zastupitele s průběhem stavby a popsal změnové listy. Dále předložil návrh
dodatku č. 2 k SOD „Dostavba základní a mateřské školy Přídolí“, kterým se mění konečná cena díla

navýšená o rozdíl více a méně prací na základě soupisu změnových listů, který je přílohou tohoto
dodatku. Starosta zodpověděl otázky zastupitelů. Starosta navrhuje schválit předložený dodatek č. 2
k SOD jehož přílohou je seznam změnových listů. Dále starosta předložil návrh dodatku č. 3 k SOD
„Dostavba základní a mateřské školy Přídolí“ kterým se upravuje plnění zádržného 10% z celkové
ceny díla. Realizátor stavby má možnost dostát plnění tohoto zádržného též finanční formou, kdy
výši zádržného může poukázat na účet městyse Přídolí. Bezúročně, do doby, než bude stavba
převzata objednavatelem bez vad a nedodělků.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje návrh dodatku č. 2 k SOD
„Dostavba základní a mateřské školy Přídolí“, kterým se mění konečná cena díla navýšená o rozdíl
více a méně prací na základě soupisu změnových listů, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
Návrh dodatku je č. 2 součástí tohoto zápisu. Dále zastupitelstvo schvaluje návrh dodatku č. 3 k SOD
„Dostavba základní a mateřské školy Přídolí“ kterým se upravuje možnost plnění zádržného 10%
z celkové ceny díla. Návrh dodatku č. 3 je součástí tohoto zápisu.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-22-03 bylo schváleno.
ad 4) Starosta předložil žádost ředitele LDO Přídolí p. Ing. Jiřího Čtvrtníka o úpravu výše nájemného
za lesní pozemky pro rok 2021, a to na 100,- Kč za hektar. Slovo dostal přítomný ředitel LDO Přídolí
p. Ing. Jiří Čtvrtník. Představil probíhající restrukturalizaci a plán hospodaření na rok 2021.
Zodpověděl otázky zastupitelů. K tomuto bodu proběhla široká diskuze. Starosta navrhuje schválit
předloženou žádost ředitele LDO Přídolí p. Ing. Jiřího Čtvrtníka. Zastupitel p. Jiří Pöschl navrhl
schválit nájemné 100,- Kč za hektar pouze do června 2021, s tím, že by se v červnu 2021 projednalo
případné zvýšení nájemného..
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje žádost ředitele LDO Přídolí
p. Ing. Jiřího Čtvrtníka o úpravu výše nájemného za lesní pozemky na rok 2021 na 100,- Kč za
hektar do konce června 2021.
pro: 5
proti: 2
zdržel se: 3
Usnesení 2020-22-04a nebylo schváleno.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje žádost ředitele LDO Přídolí
p. Ing. Jiřího Čtvrtníka o úpravu výše nájemného za lesní pozemky na rok 2021 ve výši 100,- Kč za
hektar z důvodu pokračující kůrovcové kalamity a nízké prodejní ceny dřevní hmoty na trhu.
pro: 6
proti: 1
zdržel se: 3
Usnesení 2020-22-04b bylo schváleno.
ad 5) Starosta předložil žádost ředitele LDO Přídolí p. Ing. Jiřího Čtvrtníka o schválení splátkového
kalendáře návratné finanční výpomoci. Starosta předložil návrh dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy
o návratné finanční výpomoci. Starosta navrhuje odložit hlasování o žádosti ředitele LDO Přídolí
p. Ing. Jiřího Čtvrtníka, s tím, že bude do dodatku ke smlouvě zapracována možnost předčasného
splacení nebo navýšení měsíční splátky, pokud by se finanční situace LDO zlepšila.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání odkládá hlasování o žádosti ředitele
LDO Přídolí p. Ing. Jiřího Čtvrtníka, s tím, že pověřuje starostu, aby do dodatku ke smlouvě byla
zapracována možnost předčasného splacení nebo navýšení měsíční splátky, pokud by se finanční
situace LDO zlepšila.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-22-05 bylo schváleno.
ad 6) Starosta předložil návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 9090003277 E.ON a.s. , který zaslal E.ON
a.s. Jedná se o změnu nákladů E.ON a.s. na přeložku el. vedení, které nyní vede pod plánovaným
multifunkčním objektem. Původní cena byla navýšena o cca. 50.000,- Kč. Starosta má za to, že
přeložka je nezbytná, pokud se bude v budoucnu budovat jakékoli zázemí obce na dvoře bývalé fary.
Proto navrhuje schválit předložený dodatek č. 1. ke smlouvě č. 9090003277 E.ON a.s.

Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke
smlouvě č. 9090003277 E.ON a.s. , který zaslal E.ON a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-22-06 bylo schváleno.
ad 7) Starosta předložil návrhy smluv na prodej zahrádek v Přídolí. Zastupitelstvo schválilo prodej
svým snesením č. 2019-13-26:
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje geometrický plán č. 456283/2019, který na žádost manželů Bendových, Přídolí 18, odděluje z pozemku p.č. 2160/1 v k.ú.
Přídolí odděluje část p.č. 2160/22. Dále dle schváleného záměru a geometrických plánů č. 456283/2019 a č. 316-365/2008 zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemku 2160/1 v k.ú. Přídolí a to:
p.č. 2160/15 o výměře 117 m2 za částku 50,- Kč za m2, tj. celkem 5850,- Kč do SJM manželům Evě
a Františkovi Kamerovým, Přídolí 17 ; p.č. 2160/21 o výměře 41 m2 a p.č. 2160/22 o výměře 106
m2 oboje za částku 50,- Kč za m2, tj. celkem 7350,- Kč do SJM manželům Jaroslavě a Vladislavovi
Bendovým, Přídolí 18 ; p.č. 2160/13 o výměře 57 m2 za částku 50,- Kč za m2, tj. celkem 2850,- Kč
Vilému Niklovi, Přídolí 42 ; p.č. 2160/12 o výměře 4 m2 oboje za částku 50,- Kč za m2, tj. celkem
200,- Kč Zdence Moťkové, Přídolí 17. Platností usnesení 1 rok.
Dále uvedl, že p. Zdenka Moťková starostovi ústně sdělila, že nemá o koupi části pozemku zatím
zájem. Starosta předložil návrhy smluv. Starosta navrhuje schválit smlouvy, jak jsou předloženy,
pověřit starostu podpisem a návrhem na vklad.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje prodej pozemků p.č.
2160/15 o výměře 117 m2 za částku 50,- Kč za m2, tj. 5850,- Kč do SJM manželům Evě a
Františkovi Kamerovým, Přídolí 17 ; p.č. 2160/21 o výměře 41 m2 a p.č. 2160/22 o výměře 106 m2
oboje za částku 50,- Kč za m2, tj. 7350,- Kč do SJM manželům Jaroslavě a Vladislavovi Bendovým,
Přídolí 18 ; p.č. 2160/13 o výměře 57 m2 za částku 50,- Kč za m2, tj. 2850,- Kč Vilému Niklovi,
Přídolí 42. Kupující navíc hradí všechny náklady spojené s prodejem. Návrhy smluv jsou přílohou
tohoto zápisu.
pro: 10
proti: 0
zdržel se:
0
Usnesení 2020-22-07 bylo schváleno.
ad 8) Předseda kontrolního výboru p. Jiří Štěpánek předložil zápis z provedené kontroly kontrolního
výboru ze dne 16.10.2020.
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.
ad 9) Předsedkyně finančního výboru p. Jitka Bohdalová předložila zápisy z provedených kontrol
finančního výboru.
Zastupitelstvo bere zprávy na vědomí.
ad 10) Starosta předložil žádost velitele JSDHO Přídolí o schválení přijetí nového člena JSDHO
Přídolí. Starosta uvedl, že p. Bohuslav Turek by svojí profesí záchranáře pozvedl připravenost
jednotky. Výstroj je k dispozici a nemusí se zatím kupovat. Starosta navrhuje schválit nového člena
JSDH Přídolí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje žádost velitele JSDHO
Přídolí p. Lukáše Opelky o schválení přijetí nového člena JSDHO Přídolí.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-22-10 bylo schváleno.
ad 11) Starosta předložil žádost SDH Přídolí, zastoupený p. Zdeňkem Mackem st., o změnu využití
příspěvku na činnost na rok 2020. Zastupitel p. Jiří Haniš zastupitelům, řekl, že z důvodu pandemie
COVID-19 nebylo možné čerpat část příspěvku na činnost, protože se nekonaly dětské soutěže

a nesmělo se trénovat. Proto žádá o možnost změny využití těchto prostředků na nákup velkého
stanu, který bude moci využívat jak SDH pro svoje akce - z větší části dětské, tak městys Přídolí
a ostatní spolky. Zbytek příspěvku bude vrácen do rozpočtu městyse Přídolí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje žádost SDH Přídolí,
zastoupený p. Zdeňkem Mackem st., o změnu využití příspěvku na činnost na rok 2020. Žádost je
přílohou tohoto zápisu. Zastupitelstvo si vymiňuje, že pokud bude chtít městys Přídolí využít velký
stan SDH pro svoje akce, vypomohou se stavbou stanu i členové SDH.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2020-22-11 bylo schváleno.
ad 12) Starosta předložil žádost p. Ing. Jiřího Haniše o prodej pozemku p.č. 175/11 k.ú. Přídolí.
Starosta navrhuje nechat zpracovat autorizovaný odhad tržní ceny pozemku.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí odkládá rozhodnutí o žádosti p. Ing. Jiřího Haniše
o prodej pozemku p.č. 175/11 k.ú. Přídolí do doby, něž bude zpracován autorizovaný odhad tržní
ceny pozemku. Zastupitelstvo pověřuje starostu zpracovat autorizovaný odhad tržní ceny pozemku.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2020-22-12 bylo schváleno.
ad 13) Starosta předložil návrh na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci objektu čp. 2 Přídolí –
vytápění, voda, odpady, zateplení stropu. Navrhl v dolní části ponechat kanceláře (např. provozovna
nebo vrácení administrativní části LDO Přídolí), patro 2x klubovna ve stejných půdorysech. Na
rekonstrukci je možné získat dotaci až 80% z programu MMR ČR. Základní rozpočet se aktuálně
dokončuje. Zastupitelka p. Jitka Bohdalová upozornila, že v minulosti byla provedena částečná
rekonstrukce, je potřeba najít dokumentaci a ověřit, zda je opravdu nutné dělat úplnou rekonstrukci
nebo lze využít již provedené práce z důvodu minimalizace nákladů.
Návrh Usnesení: „Zastupitelstvo městyse Přídolí souhlasí s podáním žádosti o dotaci do programu
MMR podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, pro dotační titul: 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci „Rekonstrukce spolkového domu Přídolí“
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-22-13 bylo schváleno.
ad 14) Starosta předložil informaci o novele zákona „O odpadech“. Novela byla schválena PS ČR,
Senát ji vrátil s připomínkami do PS ČR (zde má ale většinu podpora původní verze). Novela mj.
zavádí odvod části poplatků za uložení odpadu na skládku do Státního fondu životního prostředí.
Tento odvod pro stát se postupně zvýší u nejvíce ukládaného „ostatního odpadu“ až na 80%. Tím se
výrazně sníží městysi Přídolí příjem z poplatků ze skládky.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
ad 15) Starosta navrhl ponechat vodné a stočné pro rok 2021 ve stejné výši jako v roce 2020.
Hlavním důvodem je finanční nejistota obyvatel spojená s pandemií COVID -19. Díky letošní změně
DPH z 15% na 10% nedotuje městys Přídolí vodné a stočné pro rok 2020.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje vodné a stočné pro rok 2021 ve stejné
výši jako v roce 2020, tedy cena vodného 25 Kč s DPH za 1m3, cena stočného 20 Kč s DPH za 1m3.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-22-15 bylo schváleno.
ad 16) Starosta předložil návrh na schválení Přílohy č. 1 k obecně závazné vyhlášce městyse Přídolí
č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Dle této přílohy se stanoví poplatek občanů v rámci toho
systému. Skutečné náklady roku 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily
490.021,- Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady 490.021,- Kč děleno 778 ( 696 osob přihlášených

v obci + 84 počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci ) = 630,- Kč. Z této částky
je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1) písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč. Starosta navrhuje
ponechat variabilní část v původní výši 250,- Kč. S tím, že obec bude nadále doplácet 128,- Kč na
každého poplatníka.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje Přílohu č. 1 k obecně závazné vyhlášce
městyse Přídolí č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Návrh je součástí zápisu.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2020-22-16 bylo schváleno.
ad 17) Různé
a) Předseda stavebního výboru p. Ing. Jiří Haniš předložil zápis z místního šetření v osadě
Všeměry. K uloženému úkolu sděluje, že výbor považuje za možné vybudovat příjezdovou
komunikaci z návsi p.č. 380/23 k.ú. Všeměry a napojit se na původní komunikaci p.č. 382.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

ad 18) Diskuze
Bez diskuze
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:39 hod.
Ověřil: paní Jitka Bohdalová ……………………..
pan Jiří Haniš

Zápis ověřen :

5.12.2020

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

Vítězslav Jílek
Starosta

