Zápis č. 28
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č. 28 dne 13.07.2021
Zahájení: 19:00
Přítomni: 08, dle presenční listiny,
Omluveni: 3
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Ing. Vítězslav Jílek, starosta
Ověřovatelé zápisu: pan Jiří Štěpánek, paní Marie Pavlisová

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

9.

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh na schválení výběru dodavatele stavební akce „Úpravna vody Přídolí – technologické
úpravy"
Návrh na schválení výběru dodavatele stavební akce „Obnova místní komunikace PřídolíMachovice“
Návrh na finanční příspěvek pro obce postižené tornádem
Rozpočtová opatření v pravomoci starosty č. 1-5
Návrh na údržbu jasanů v majetku obce poškozených větrem
Různé
a) Pouťové atrakce
b) Informace k pozemkům, které byly nabídnuty městysi Přídolí ke koupi
c) Návrh na prodej pozemku parc. č. 2522/1 k.ú. Malčice – Osek
d) Příspěvek na uniformu pro člena JSDHO Přídolí
e) Žádost SDH Přídolí o bezplatné zapůjčení pivních setů
Diskuze

Zahájení
V úvodu zasedání předsedající konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 27 ze dne 10.06.2021 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající přednesl navržený program, který navrhl rozšířit o bod 8. Různé: a) Pouťové atrakce,
b)
Informace
k pozemkům,
které
byly
nabídnuty
městysi
Přídolí
ke
koupi,
c) Návrh na prodej pozemku parc. č. 2522/1 k.ú. Malčice – Osek, d) Příspěvek na uniformu pro člena
JSDHO Přídolí, e) Žádost SDH Přídolí o bezplatné zapůjčení pivních setů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje program, který navrhl starosta rozšířit o bod 8. Různé:
a) Pouťové atrakce, b) Informace k pozemkům, které byly nabídnuty městysi Přídolí ke koupi,
c) Návrh na prodej pozemku parc. č. 2522/1 k.ú. Malčice – Osek, d) Příspěvek na uniformu pro člena
JSDHO Přídolí, e) Žádost SDH Přídolí o bezplatné zapůjčení pivních setů.
pro: 08
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-28-01 bylo schváleno.
ad 2) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka a ověřovatele zápisu paní Marii
Pavlisovou a pana Jiřího Štěpánka.
ad 3) Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh na schválení výběru dodavatele stavební akce
„Úpravna vody Přídolí – technologické úpravy". Nabídku podala pouze firma JOHN Stanislav s.r.o.,
IČO: 260 88 819 s nabídkovou cenou 1.071.423,41 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky
858.253,06 bez DPH. Nabízená cena je vyšší než cena předpokládaná. Výběrová komise neshledala

žádné nedostatky podané nabídky. Výše ceny odpovídá aktuálním cenám na trhu. Starosta navrhuje
schválit nabídku firmy JOHN Stanislav s.r.o., IČO: 260 88 819 s nabídkovou cenou 1.071.423,41 Kč
bez DPH a zahájit stavbu. Zastupitelé prodiskutovali možnost odložit realizaci stavby o rok a více.
Nakonec se shodli, že realizace stavby je nezbytná pro kvalitní dodávku vody občanům Přídolí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje jako nejvýhodnější, pro
realizaci stavební akce „Úpravna vody Přídolí – technologické úpravy", nabídku firmy JOHN Stanislav
s.r.o., IČO: 260 88 819 s nabídkovou cenou 1.071.423,41 Kč bez DPH. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
pro: 08
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-28-03 bylo schváleno.
ad 4) Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh na schválení výběru dodavatele stavební akce
„Obnova místní komunikace Přídolí - Machovice". Nabídku podaly tři firmy. Nejnižší nabídku podala
firma Swietelsky stavební s.r.o. s nabídkovou cenou 1.899.885,04 Kč bez DPH, tj. 2.298.860,90 s DPH.
Předpokládaná hodnota zakázky 1.834.698, 69 bez DPH. tj. 2.201.608,43 s DPH. Nabízená cena je
vyšší než cena předpokládaná. Výběrová komise neshledala žádné nedostatky podané nabídky. Výše
ceny odpovídá aktuálním cenám na trhu. Stavební akce je z 90% kryta příspěvky z dotačních titulů.
Starosta navrhuje schválit nabídku firmy Swietelsky stavební s.r.o. s nabídkovou cenou 1.899.885,04 Kč
bez DPH, tj. 2.298.860,90 s DPH.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje jako nejvýhodnější, pro
realizaci stavební akce „Obnova místní komunikace Přídolí - Machovice ", nabídku firmy Swietelsky
stavební s.r.o. s nabídkovou cenou 1.899.885,04 Kč bez DPH, tj. 2.298.860,90 s DPH. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy. Schvaluje financování stavební akce z přebytku hospodaření minulých let.
pro: 08
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-28-04 bylo schváleno.
ad 5) Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh zastupitelsky p. Jitky Bohdalové, aby městys
Přídolí finančně přispěl některé z moravských obcí postižených tornádem. Zastupitel p. Zdeněk Macek
řekl, že dle informací od profesionálních hasičů jsou postižené dostatečně podpořeny jak materiálně, tak
finančně od vlády a občanů ČR. Zastupitel p. Jiří Štěpánek navrhl finančně podpořit obce postižené
větrem na Lounsku – Stebno nebo Blatno. Dle jeho mínění jsou na okraji zájmu finanční pomoci.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání pověřuje starostu, aby kontaktoval obec Blatno, zda mají
zájem o finanční výpomoc na obnovu obecního majetku ve výši 50.000,- Kč. Schvaluje přesun
finančních prostředků na tento dar z přebytku hospodaření minulých let a pověřuje starostu podpisem
darovací smlouvy. Případná pomoc pro obce postižené tornádem na Moravě bude znovu projednána na
některém z letošních podzimních zastupitelstev.
pro: 08
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-28-05 bylo schváleno.
ad 6) Starosta předložil zastupitelům na vědomí rozpočtová opatření č. 1-5 provedená v pravomoci
starosty.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
ad 7) Starosta předložil k projednání návrh na provedení odborné údržby jasanů a lip v majetku obce
poškozených větrem.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje 80.000,- Kč na údržbu jasanů
a lip v majetku obce poškozených větrem. Schvaluje přesun finančních prostředků na tuto údržbu
z přebytku hospodaření minulých let.
pro: 08
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-28-07 bylo schváleno.

ad 8) Různé
a) Starosta informoval zastupitele, že firma Holý pro letošní Svatovavřineckou pouť nebude schopná
zajistit dostatečné množství pouťových atrakcí. Protože se termín pouti kryje s poutí v Dubném.
Starosta navrhuji objednat na pouťovou neděli nafukovací a jiné atrakce ve vlastní režii.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání schvaluje 60.000,- Kč na pronájem
dětských herních atrakcí, které budou jako doplnění pouťových atrakcí na Svatovavřinecké pouti
15.8.2021.
pro:
08
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-28-8a bylo schváleno.
b) Starosta předložil informace o jednání k pozemkům p. č. 2066/1 o výměře 18 882 m2, p. č. 2084/6
o výměře 1877 m2, p. č. 2066/5 o výměře 8 204 m2 (stavební, ale zatížený elektrovodem) vše k.ú.
Přídolí, které byly nabídnuty městysi Přídolí ke koupi za 5 mil. Kč. Zástupce majitelů p.
Rostislav Prokůpek, Bílinská 512/12, 19000 Praha – Prosek odmítl přistoupit na návrh
zastupitelstva zhruba v poloviční výši. Starosta dále předložil informaci, že je na prodej Zájezdní
hostinec Přídolí za 9 mil. Kč. Majitel nabídnul obci tuto nemovitost na tři stejné splátky.
Zastupitelé k tomuto bodu vedli diskuzi.
Návrh Usnesení: Zastupitelstvo městyse Přídolí po projednání pověřuje starostu úpravou
plánovaného projektu multifunkčního objektu na dvoře Úřadu městyse, tak aby místo výčepu bylo
naprojektováno celoroční pohostinství pro 30-40 osob.
pro:
08
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-28-8b bylo schváleno.
c) Starosta předložil návrh na prodej pozemku parc. č. 2522/1 k.ú. Malčice – Osek za odhadní cenu
592.000,- s DPH tj. 489 256,20 Kč bez DPH, kterou doložil autorizovaným odhadem ceny
pozemku. Zastupitelstvo již schválilo záměr prodeje. Sešly se 3 žádosti - p. Dominik Kubovský
jako první žadatel, p. Mgr Radka Flanderová a manželé Portovi. Starosta navrhuje pozemek
prodat za účelem výstavby pro rodinné bydlení p. Dominiku Kubovskému jako prvnímu žadateli.
Návrh Usnesení: ZM Přídolí po projednání schvaluje prodej pozemku parc. č. 2522/1 k.ú.
Malčice – Osek za odhadní cenu 592.000,- s DPH tj. 489 256,20 Kč bez DPH p. Dominiku
Kubovskému, Frymburk 78, 382 79.
pro:
04
proti: 01
zdržel se: 03
Usnesení 2021-28-8c1 nebylo schváleno.
Návrh Usnesení: ZM Přídolí po projednání pověřuje stavební výbor místním šetřením, zda není
před prodejem pozemku vhodné provést jeho rozdělení tak, aby se vytvořila příjezdová cesta pro
sousední pozemek v majetku obce.
pro:
07
proti: 0
zdržel se: 01
Usnesení 2021-28-8c2 bylo schváleno.
d) Starosta předložil návrh na příspěvek na hasičskou uniformu pro nového člena JSDHO p.
Bohumila Turka ve výši 2.500,- Kč.
Návrh Usnesení: ZM Přídolí po projednání schvaluje příspěvek na hasičskou uniformu pro
nového člena JSDHO p. Bohumila Turka ve výši 2.500,- Kč. Příspěvek bude hrazen z přebytku
hospodaření minulých let.
pro:
08
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-28-8d bylo schváleno.
e) Starosta předložil žádost SDH Přídolí o bezplatné zapůjčení pivních setů na hasičské soutěže,
které spolek pořádá v letošním roce v Přídolí.

Návrh Usnesení: ZM Přídolí po projednání schvaluje žádost SDH Přídolí o bezplatné zapůjčení
pivních setů na hasičské soutěže, které spolek pořádá v letošním roce v Přídolí.
pro:
08
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 2021-28-8e bylo schváleno.
ad 9) Diskuze
Zastupitelka p. Jitka Bohdalová sdělila, že dle jejího mínění nejsou udržovány nově vysazené stromy
okolo příjezdové silnice do Přídolí o které se má starat SÚS Jihočeského kraje. Považuje za vhodné toto
prověřit. Starosta přislíbil, že stav údržby prověří.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:01 hod.
Ověřil: paní Marie Pavlisová
pan Jiří Štěpánek

……………………..
.................................

Zápis ověřen :
Vítězslav Jílek
Starosta

