Zápis č. 31.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 31 dne 07.10.2021
Zahájení: 19:00
Přítomni: 10, dle presenční listiny
Omluveni: 1
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Ing. Vítězslav Jílek, starosta
Ověřovatelé zápisu: pan Pavel Mittasch, paní Marie Pavlisová

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

11.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh výběr dodavatele pro stavební akci „Zvýšení bezpečnosti provozu na hlavní komunikaci
sil. III/1572, p. č. 2150/2, 2150/3, 198/1, 198/7, 2155/2 a 200/3, k.ú. Přídolí"
Návrh výběr dodavatele pro stavební akci „Obnova vybavení kuchyně ZŠ a MŠ Přídolí - 1.
etapa"
Zpráva stavebního výboru
Návrh na schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace JčK - Územní plán Přídolí
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021
Krumlovská K11
Stavba nové hasičské zbrojnice Přídolí
Různé
a) Žádost TJ Sokol oddíl Akce dětem
b) Směna pozemku u objektu č.p. 27 Přídolí
c) Informace ze semináře NAŠE ODPADKY
d) Nájem lesních pozemků LDO Přídolí
Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů, zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 30 ze dne 09.09.2021 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program, který navrhl rozšířit v bodě 10) Různé o body a)
Žádost TJ oddíl Akce dětem, b) Směna pozemku u objektu čp. 27 Přídolí, c) Informace ze semináře NAŠE
ODPADKY, d) Nájem lesních pozemků LDO Přídolí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje program jednání zastupitelstva rozšířený v bodě
10) Různé o body a) Žádost TJ Sokol oddíl Akce dětem, b) Směna pozemku u objektu čp. 27 Přídolí, c)
Informace ze semináře NAŠE ODPADKY, d) Nájem lesních pozemků LDO Přídolí.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-31-01 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu pana Pavla Mittasche a paní
Marii Pavlisovou.
ad 3) Starosta předložil návrh na výběr dodavatele pro stavební akci „Zvýšení bezpečnosti provozu na
hlavní komunikaci sil. III/1572, p. č. 2150/2, 2150/3, 198/1, 198/7, 2155/2 a 200/3, k. ú. Přídolí ". Hodnotící
komise navrhla jako nejvýhodnější nabídku firmy Dvořák stavební s.r.o., U Pily 666, 370 01 České
Budějovice, IČ: 28096878 s nabídkovou cenou 1.699.999,- Kč bez DPH tj. 2.056.988,79 Kč s DPH .
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání vybírá jako nejvýhodnější nabídku firmy Dvořák
stavební s.r.o. , U Pily 666, 370 01 České Budějovice, IČ: 28096878 s nabídkovou cenou 1.699.999,- Kč
bez DPH tj. 2.056.988,79 Kč s DPH .
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-31-03 bylo schváleno.

ad 4) Starosta předložil návrh na výběr dodavatele pro stavební akci „Obnova vybavení kuchyně ZŠ a MŠ
Přídolí - 1. etapa". Na tento projekt byla přislíbena po 1. kole hodnocení (nyní předáno k potvrzení na
SFŽP) dotace z programu MAS Pomalší ve výši 800.000,- Kč. Realizace akce je srpen 2022. Hodnotící
komise navrhla jako nejvýhodnější nabídku firmy DSD METALIC Trade s.r.o. Karlova 211/5, 301 00
Plzeň, IČ: 491 96 448 s nabídkovou cenou 809.136,- Kč bez DPH tj. 979.055,- Kč s DPH .
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání vybírá jako nabídku firmy DSD METALIC Trade
s.r.o. Karlova 211/5, 301 00 Plzeň, IČ: 491 96 448 s nabídkovou cenou 809.136,- Kč bez DPH tj. 979.055,Kč s DPH .
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-31-04 bylo schváleno.
ad 5) Předseda stavebního výboru p. Ing. Jiří Haniš předložil zprávu stavebního výboru z 08.09.2021
k zadaným úkolům 1) Prodej části pozemku p.č. 2155/1 v k.ú. Přídolí p. Romanu Mackovi a 2) Prodej
pozemku p.č. 2522/1 k.ú. Malčice – Osek. Místo prodeje části pozemku p.č. 2155/1 v k.ú. Přídolí navrhnul
směnu pozemků. Slovo dostal přítomný p. Roman Macek, aby svoji žádost zdůvodnil. K předloženému
návrhu proběhla živá diskuze.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje směnu části pozemku p.č. 2155/1 v k.ú.
Přídolí za část pozemku st. 13 v k.ú. Přídolí dle předloženého zápisu stavebního výboru zastupitelstva
městyse Přídolí, který je přílohou tohoto usnesení.
pro: 9
proti: 1
zdržel se: 0
Usnesení 2021-31-05 bylo schváleno.
ad 6) Starosta předložil návrh na schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace JčK – Územní
plán Přídolí. Jde o prodloužení dotačního termínu na dokončení územního plánu městyse Přídolí do konce
roku 2022. Starosta navrhuje dodatek schválit.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
dotace JčK – Územní plán Přídolí. Návrh dodatku je přílohou tohoto usnesení.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-31-06 bylo schváleno.
ad 7) Starosta předložil na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
ad 8) Starosta předložil žádost ICOS Český Krumlov, o.p.s. o souhlas s pořádáním charitativního běhu
Krumlovská K11 dne 7.11.2021 na území městyse Přídolí, loga městyse Přídolí, bezplatného zapůjčení
veřejného prostoru a případně zázemí.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse po projednání souhlasí s pořádáním charitativního běhu
Krumlovská K11 dne 7.11.2021 na území městyse Přídolí, loga městyse Přídolí, bezplatného zapůjčení
veřejného prostoru a případně zázemí.
pro: 09
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2021-31-08 bylo schváleno.
ad 9) Starosta předložil aktualizovaný rozpočet pro provedení stavby hasičské zbrojnice Přídolí. Vzhledem
k výraznému nárůstu cen ve stavebnictví se výrazně navýšila i předpokládaná cena této stavby, a to na
26.964.452,- Kč s DPH z původních cca 13 mil. Kč s DPH. Na stavbu jsou získány 2 dotace: 6 mil.
z Krajského investičního fondu a 4,5 mil. z HZS ČR. Starosta sdělil, že stavbu je možné zlevnit např.
odložením stavby věže na sušení hadic tj. 1 mil. Kč. Zastupitelé diskutovali potřebnost této stavební akce.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu organizací zadávacího řízení, dle podmínek
přidělených dotací, s tím, že obec se tímto nezavazuje k realizaci stavby.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-31-09 bylo schváleno.

ad 10) Různé:
a) Starosta předložil žádost TJ Sokol, oddíl Akce dětem o souhlas s pořádáním Vánočního zpívání
a Vánočního jarmarku dne 27.11.2021.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje žádost TJ Sokol, oddíl Akce dětem o souhlas
s pořádáním Vánočního zpívání a Vánočního jarmarku dne 27.11.2021.
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení 2021-31-10a bylo schváleno.
b) Starosta předložil zastupitelům žádost o směnu pozemku u objektu čp. 27 Přídolí p.č. 2155/1 za
část pozemku 168/10 p.č. Přídolí, kterou předložili Vartecký Radek, Mírové nám. 1406, 39701
Písek - Budějovické Předměstí a Vartecká Jana, Chvalšiny 277, 38208 Chvalšiny. Všechny náklady
spojené se směnou hradí žadatelé.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí schvaluje žádost, kterou předložili Vartecký
Radek, Mírové nám. 1406, 39701 Písek - Budějovické Předměstí a Vartecká Jana, Chvalšiny 277,
38208 Chvalšiny. Všechny náklady spojené se směnou hradí žadatelé. Žadatelé zajistí zpracování
geometrického plánu a předloží ho ke schválení zastupitelstvu městyse.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-31-10b bylo schváleno.
c) Starosta předložil informace ze semináře spolku NAŠE ODPADKY, z.s., jak byl pověřen na
minulém jednání zastupitelstva.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse neschvaluje žádost spolku NAŠE ODPADKY, z.s. o dar
ve výši 4.500,- Kč.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-31-10c bylo schváleno.
d) Starosta předložil aktuální vývoj hospodaření LDO Přídolí. Ředitel LDO Přídolí p. Ing. Jiří Čtvrtník
zastupitelům shrnul přehled hospodaření z roce 2021.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje změnu nájemného lesních pozemků, které má
pronajato LDO Přídolí, na 4000,- Kč bez DPH za hektar na 4 čtvrtletí 2021.
pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-31-10d bylo schváleno.

ad 11) Diskuze
Bez diskuze.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:02 hod.
Ověřil: pan Pavel Mittasch ..................................
paní Marie Pavlisová .................................
Zápis ověřen :

Vítězslav Jílek
starosta

