Zápis č.4/2016
ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 12.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu.
Celkový počet členů zastupitelstva: 9
Přítomno:9

Omluveni:0

Hosté:7

Zasedání řídil starosta obce Ing. Tomáš Šedivý
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Rozpočtové opatření č.7, 8 a 9/2016
Obecně závazné vyhlášky – veřejný pořádek, noční klid
Dotace z programu Interreg III – přeshraniční spolupráce
ČR – Rakousko (sociální zařízení sportovní areál, zážitková trasa)
6. Dotace z OPŽP – úpravy a doplnění sběrného dvora,
nakládání s odpady
7. Prodej obecních pozemků pro stavbu dálnice D3
8. Jižní tangenta II – informace k probíhajícímu procesu EIA
9. Různé
10. Závěr

K bodu č.1 - Zahájení, schválení programu zasedání
Starosta obce Ing. Tomáš Šedivý přivítal členy zastupitelstva a přítomné
hosty, konstatoval schopnost zastupitelstva k usnášení a zahájil zasedání v 20:00
hod. Seznámil zastupitele s programem. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Michal
Kutiš a Vladimír Severin. Zapisovatelem byl jmenován Mgr.Tomáš Hanus. Host
paní K.Lidralová oznamuje, že si ze schůze zastupitelstva bude pořizovat pro
osobní potřebu audiozáznam. Starosta dává hlasovat o programu.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 2 – Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Starosta obce Ing. Tomáš Šedivý seznámil přítomné bod po bodu s plněním
usnesení z minulé schůze OZ.
Zastupitelé neměli k plnění usnesení žádné
připomínky.
Bod vzat na vědomí.
Starosta navrhl tiskovou opravu v Zápise č.6 z 14.prosince 2015 u bodu č.6 –
Rozpočet obce na rok 2016, kde v navržených příjmech je napsána částka

5 298 200Kč, správně dle výkazu a vyvěšeného rozpočtu mělo být 5 303 200Kč.
Jedná se jen o tiskovou chybu. Starosta dává hlasovat o opravě.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 3 – Rozpočtové opatření č.7,8 a 9/2016
Předseda finančního výboru Vladimír Severin předložil rozpočtová opatření
č.7,8 a 9/2016 a podrobně seznámil přítomné s plněním výdajové a příjmové
stránky rozpočtu a s navrhovanými změnami. Rozpočtová opatření č.7,8 a
9/2016 budou součástí Zápisu č.4, jako přílohy č.1,2 a 3.
Bod vzat na vědomí.

K bodu č. 4 - Obecně závazné vyhlášky – veřejný pořádek, noční klid
Starosta obce předal slovo předsedovi kontrolního výboru Ing.R. Tibitanclovi,
který přítomné seznámil s výsledky jednání kontrolního výboru(zápis kontrolního
výboru bude součástí Zápisu č.4 jako příloha č.4). Kontrolní výbor projednal a
posoudil dosud platnou veřejnou vyhlášku obce č.2/2003 o veřejném pořádku
s důrazem na pohyb psů po území obce a vypracoval novou variantu. Tento
návrh byl předložen OZ. Nová vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku OZV
č.2/2003. Starosta dává hlasovat o Obecně závazné vyhlášce o veřejném
pořádku č.1/2016. Kopie OZV bude součástí Zápisu č.4/2016 jako příloha č.5.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

Starosta obce navrhl zastupitelům přijmout novou Obecně závaznou vyhlášku
o nočním klidu, aby nebylo pořádání některých tradičních akcí v obci mimo režim
zákona. Starosta předal slovo předsedovi kontrolního výboru Ing.R. Tibitanclovi,
který přítomné seznámil s výsledky jednání kontrolního výboru a s návrhem
vyhlášky. Kontrolní výbor navrhuje oslovit SK Vidov, Občanské sdružení Přátelé
Vidova a okolí, Obec Vidov a provozovatele Hospůdky Na návsi, aby uvedené
subjekty předložily navrhované plány každoročně pořádaných akcí, které by byly
zaneseny do připravované obecní vyhlášky. Poté by kontrolní výbor vypracoval
novou veřejnou vyhlášku obce a předložil ji k projednání obecnímu zastupitelstvu.
Současně s novou vyhláškou o nočním klidu byla projednána stížnost ve věci
nadměrného hluku v pergole ve sportovním areálu v nočních hodinách.
Zastupitelé se dohodli na celkovém omezení počtu soukromých oslav a omezení
pronájmu pergoly osobám, které nemají trvalé bydliště ve Vidově. Stížnost bude
součástí Zápisu č.4 jako příloha č.6
Starosta obce upozornil na skutečnost, že platnost nového zákona je od
1.10.2016, což je zároveň i termín konání tradičního Zelnobraní ve Vidově.
Zastupitelé se proto dohodli, že schválí novou vyhlášku, ve které budou uvedeny

akce plánované do konce roku (Zelnobraní, Oktoberfest, Silvestr). V nejbližší době
pak budou osloveny výše jmenované subjekty ohledně plánovaných akcí a
definitivní verze vyhlášky(nahradí provizorní vyhlášku) bude schválena do konce
roku s nabytou platností od 1.1.2017. Starosta dává hlasovat o Obecně závazné
vyhlášce o nočním klidu. Kopie OZV bude součástí zápisu č.4/2016 jako příloha
č.7.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 5 - Dotace z programu Interreg III – přeshraniční spolupráce
ČR – Rakousko (sociální zařízení sportovní areál, interaktivní
prvky,zážitková trasa)
Starosta obce Ing. Tomáš Šedivý seznámil přítomné s možností žádat o dotaci
z programu Interreg III. Tato možnost se otevřela relativně narychlo po vypuštění
nové lávky pro cyklisty přes Malši v Plavě koncem srpna, čímž se uvolnily finanční
prostředky na aktivity jiných obcí. Dotace by byla poskytnuta za účelem doplnění
sportovního areálu o sociální zařízení a sprchy, interaktivní herní prvky a
turistickou zážitkovou trasu. Dotace by činila 80%, podíl obce 20%. Z diskuze
zastupitelů vyplynulo, že by měla být upřednostněna realizace zbylých chodníků v
obci. Zazněly názory odmítající tuto investici, zvláště z důvodu budoucí údržby či
potřebnosti celé investice. Zastupitel R.Tibitancl zpochybnil potřebnost sociálního
zázemí pro sportovní areál, když jsou k dispozici WC a sprcha ve Spolkovém
domě. Starosta se snažil vysvětlit, že je to ojedinělá a možná poslední možnost k
získání dotace na dobudování sportovního areálu podle projektu schváleného
zastupitelstvem v roce 2012. Vznesen byl dotaz, zda místo sociálního zařízení a
sprch nemůže být žádáno v dotaci na víceúčelové hřiště. Starosta sdělil, že ne, že
na hřiště musí být samostatný projekt. Starosta dává hlasovat o možnosti žádat o
dotaci tak, jak byla původně navržena.
Hlasováním neschváleno.
Výsledek hlasování – pro: 2

proti: 5

zdrželo se:2

K bodu č. 6 - Dotace z OPŽP – úpravy a doplnění sběrného dvora,
nakládání s odpady
Starosta obce Ing. Tomáš Šedivý seznámil přítomné s možností žádat o dotaci
na úpravy a doplnění sběrného dvora. Nejnižší výše dotace je stanovena na
500 000,- Kč. Podíl dotace činí 85%, podíl obce 15%. Zastupitelé se shodli na
podání žádosti o dotaci a na tom, že do příští schůze OZ budou shromážděny
podklady a návrhy o co bude žádáno. Jednou z možností je i žádat o kompostéry
pro občany prostřednictvím Svazku obcí Pomalší. Starosta byl pověřen
zveřejněním ankety v místním zpravodaji. Bod přesunut na další zasedání OZ.

K bodu č. 7 - Prodej obecních pozemků pro stavbu dálnice D3
Starosta obce Ing. Tomáš Šedivý seznámil přítomné se záměrem vyhlášení
prodeje pozemku pro stavbu dálnice D3. Jedná se o pozemky p.č.174/20 o
výměře 245 m2,174/24 o výměře 327 m2,176/9 o výměře 863 m2 a 176/10 o
výměře 232 m2 v k.ú. Vidov. Nabízená cena ze strany státu činí 326 321Kč. OZ
pověřilo starostu oslovením ŘSD ohledně pozemků cyklotrasy pod dálnicí
D3(věcné břemeno?). Starosta dává hlasovat o vyhlášení záměru prodeje
obecních pozemků o celkové výměře 1667 m2 za celkovou cenu 326 321Kč.
Hlasováním schváleno.

Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 8- Jižní tangenta II – informace k probíhajícímu procesu EIA
Starosta obce Ing. Tomáš Šedivý seznámil přítomné se situací týkající se
výstavby Jižní tangenty. Navrhuje podání soudní žaloby proti zamýšlené variantě
z důvodu neexistující alternativní varianty. Zastupitelé souhlasí s podáním žaloby,
pokud se přidá některá z dalších obcí, které s vybudováním stavby také
nesouhlasí. Starosta dává hlasovat o jeho pověření k podání soudní žaloby, pokud
se připojí některá z obcí.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:1

K bodu č. 9 – Různé
Starosta obce seznámil přítomné s plánovaným věřitelským jednáním na
majetek firmy Tesera. Jedná se o objekt a přilehlé pozemky ve středu obce.
Zastupitelé pověřili starostu monitorováním situace a průběžným informováním
zastupitelů.
Starosta obce Ing. Tomáš Šedivý otevřel téma výměny lávky u mlýna. Na
posledním zasedání zastupitelstva tj. 22.6.2016 bylo dohodnuto, že se osloví
firma ZAMS Matějíček, která vypracuje cenovou nabídku. Starosta obce seznámil
přítomné s projektovou dokumentací na výměnu lávky u mlýna a cenovou
nabídkou firmy ZAMS Matějíček ve dvou variantách(pozinkovaná konstrukce a
konstrukce s nátěrem). Zastupitel Jan Anton však upozornil na skutečnost, že na
výrobě nové lávky se již pracuje a to bez vědomí zastupitelů, kteří byli připraveni
o finanční nabídce hlasovat a popřípadě oslovit jiné dodavatele. Na námitky a
připomínky zastupitelů reagoval starosta obce tím, že se již nakupuje materiál(na
nosníky) a že dle platné směrnice může o zakázkách do 150 000Kč bez DPH
rozhodovat starosta obce. Po vyjádření nesouhlasu několika zastupitelů bylo
rozhodnuto, že se osloví i jiné firmy, z nichž bude vybrána pro obec nejvýhodnější
nabídka. Zastupitelé schválili provedení lávky s pozinkovanou konstrukcí, dubovou
podlahou a dubovým zábradlím.

Starosta seznámil přítomné se žádostí obyvatel panelových domů o snížení
ceny za pevnou složku(za vodoměr) u vodného a stočného. V současnosti je cena
za vodoměr 17 335Kč pro 22 bytových jednotek. Někteří zastupitelé
argumentovali tím, že v přepočtu na jeden byt je cena za vodoměr levnější než v
rodinném domě. Zastupitelé přesunuli bod na některou z dalších schůzí OZ, kdy
bude žádost projednána spolu s jednáním o ceně vodného a stočného na rok
2017.
Starosta seznámil přítomné s výsledky rozborů vody na Nedabylském potoce,
které provedla obec. Vzorky byly odebrány na třech místech(pod nedabylskou
čističkou, pod chatami ve Vidově a pod brodem. Rozbory ukázaly značnou
kontaminaci vody vytékající z nedabylské čističky vody. Zastupitelé pověřili
hlasováním starostu jednáním s nedabylským starostou a podáním informací na
další schůzi OZ.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

Starosta seznámil přítomné s žádostí rodičů dětí navštěvující základní školy o
prodloužení linky MHD č.10(odjezd od Polikliniky Jih v 13:20). Současný spoj
končí v zastávce Roudné Náves, v žádosti je požadavek na prodloužení linky do
obce Vidov. Členové zastupitelstva pověřili starostu obce jednáním s Dopravním
podnikem města České Budějovice.
Starosta seznámil přítomné s výsledky jednání, které proběhlo se
zastupiteli SÚS ohledně plánované výstavby chodníků směrem od návsi k
rybníku Jakub. Jednání vyřešilo odvodnění chodníků v této lokalitě.
Host paní Preslová poukazuje na nevyhovující stav parkoviště u paneláků.
Zastupitelé se shodli na provizorní opravě povrchu parkoviště do konce
kalendářního roku.
Zastupitel Jan Anton, žádá zaprotokolovat do zápisu, že po skončení poslední
schůze zastupitelstva si přítomní zastupitelé dohodli na schůzi navazující
obchůzku obce a starosta obce oznámil, že se schůzky nezúčastní. Schůzky se
nezúčastnili i někteří další zastupitelé. Během obchůzky navštívili zastupitelé i
pracoviště údržby, kde nenašli pracovní sešit zaměstnance, který nebyl ani na
obecním úřadě.
Host L. Tomšovic vznesl dotaz na změnu v přednosti v jízdě na křižovatce na
Roudné. Zastupitelé dotaz vyslechli, další postup bude řešen v případě většího
zájmu občanů obce o tuto problematiku.
Zastupitelé Ing.R.Tibitancl, Tomáš Srbený, Jan Anton vydali prohlášení s
nesouhlasem jednání starosty obce ohledně zpřístupnění komunikace pro
dodavatele stavby:
„Zásadně nesouhlasíme s jednáním pana starosty obce Vidov ve věci
zpřístupnění místní komunikace „Nedabylská“ od silnice SIII/15527 na hranici
katastru obce pro stavbu „Rekonstrukce trati v úseku Petříkov – České
Budějovice“. Na dvou posledních schůzích obecního zastupitelstva bylo
diskutováno o nezpřístupnění této místní komunikace pro uvedenou stavbu.
Prvotní návrh pana starosty byl, že za zpřístupnění této místní komunikace bylo
dodavatelem stavby nabídnuto cca 1000 tun starého štěrku z tratě pro využití
obce Vidov. S tímto návrhem zastupitelé nesouhlasili a doporučili panu starostovi
zajistit místní komunikaci značkou zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 tuny, protože
tato místní komunikace není vhodná pro takovouto zátěž a ani z hlediska
bezpečnosti. Na tento návrh pan starosta odpověděl, že vyřízení této zákazové
značky je na velice dlouhé časové období, a proto to nedoporučuje. Toto tvrzení

se ukázalo jako nepravdivé, kdy se zastupitelé obce dotázali dopravních inženýrů
Policie ČR a odboru dopravy Magistrátu města České Budějovice, kdy
zastupitelům bylo sděleno, že vyřízení této značky trvá maximální lhůtu 6 týdnů,
ale obvykle je doba kratší.
Poté se tedy zastupitelstvo dohodlo, že panem starostou bude sepsána
s dodavatelem stavby smlouva, kde budou stanoveny podmínky plynoucí ve
prospěch obce, kde požadujeme například opravy komunikace v souvislých
pruzích po celé šířce vozovky, s uvedením záruční lhůty apod.
Z tohoto důvodu jsme místním občanům tlumočili tuto dohodu, a proto je nám
s podivem, že tuto dohodu pan starosta nedodržel a jednal proti dohodě
zastupitelstva a zájmům obce. Občanům, od kterých jsme byli jako zastupitelé
dotazováni, jsme se omluvili a odpověděli, že se s tímto rozhodnutím zásadně
neztotožňujeme.
Od tohoto rozhodnutí se jednoznačně distancujeme, neboť jsme na problémy,
které by poté mohly nastat (propad komunikace, vyjeté koleje, popraskání a
následné rozdrolení komunikace apod.) opakovaně upozorňovali. Dále bychom
chtěli uvést, že sousední obec Nedabyle odmítla zpřístupnění jejich byť pouze
recyklované cesty, která by byla rovněž poškozena.
S rozhodnutím pana starosty zásadně nesouhlasíme a odmítáme za toto
rozhodnutí nést jakoukoliv zodpovědnost, a poškození, které se projeví obvykle až
po zimním období, odmítáme financovat z obecního rozpočtu (na tyto skutečnosti
opakovaně upozorňovali jak zastupitelé, tak občané obce).
Přikládáme smlouvu uzavřenou mezi dodavatelem stavby – RPKM, s.r.o. a
starostou obce, uzavřenou až dne 15.8.2016, z našeho pohledu jednoznačně pro
obec nevýhodnou, přičemž ani dohodnuté podmínky nebyly vůbec dodržovány“.
(kopie smlouvy bude součástí Zápisu jako příloha č.8). Zastupitel Vladimír
Severin vyjádřil po přečtení prohlášení souhlasné stanovisko s obsahem
prohlášení.
Starosta oponoval zněním Zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,
kdy v případě veřejně prospěšných staveb je tento zájem nadřazen zájmům
vlastníka komunikace(obce) a umístění značky omezující tonáž vozidel, by tedy
nezabránilo dopravě stavebního materiálu po výše zmiňované komunikaci.(Přesné
znění zákona bude přílohou Zápisu č.4 jako příloha č.9). Starosta zdůraznil, že s
firmou RPKM je podepsána dohoda o odstranění škody (viz. příloha č.8). Dále
vyjádřil podivení nad tím, z jakého zákonného důvodu neumožnila Obec Nedabyle
průjezd techniky po komunikaci a že on jako starosta musí dodržovat zákony, i
když se mu také nelíbí, že po komunikaci jezdí těžká technika.
Zastupitel M.Dvořák označil neosazení dohodnutého dopravního značení za
chybu, nicméně by to pravděpodobně nezabránilo vjezdu nákladních vozidel pro
dopravu stavebního materiálu pro rekonstrukci železniční tratě, jelikož na základě
žádosti dodavatele stavby zpravidla dopravní odbor MMČB povoluje výjimku
umožňující vjezd.
Zastupitel Jan Anton vznesl dotaz, kdo pořádá akci Výprava 2016 a kdo
pořádal akci s Jaroslavem Duškem ve sportovním areálu a co z toho obec měla.
Starosta odpověděl, že akci Výprava 2016 pořádá spolek Přátelé Vidova, bohužel
na tiskové verzi plakátu v obci chybělo logo spolku. Při představení J.Duška byl
partnerem akce také spolek Přátelé Vidova (hlavní pořadatel Terra Mitica) a
přínosem pro obec či přesněji její obyvatele byla možnost předprodeje lístků se
slevou, kdy obyvatelé Vidova ušetřili na vstupném (cca 25.000 Kč). Někteří
zastupitelé trvali na tom, aby bylo příště finanční narovnání řešeno nikoliv slevou

ze vstupného pro místní, ale vyúčtováním dle platné vyhlášky o místních
poplatcích za zábor plochy.
Dále tento zastupitel vznesl dotaz na starostu, ohledně vybudování obratiště u
jeho domu. Starosta odpověděl, že obratiště si vybudoval na vlastním pozemku
za svoje peníze.
Zastupitel Ing.R.Tibitancl vyjádřil přání informovat zastupitele o termínu
vydání vidovského Zpravodaje, který vychází nepravidelně, aby mohli zastupitelé
v případě zájmu doplnit, či reagovat na zamýšlený, obsah článků zveřejněných ve
Zpravodaji.

Usnesení:
č.19/16 – OZ schvaluje tiskovou opravu v Zápise č.6 ze 14.prosince 2015 u bodu
č.6 – Rozpočet obce na rok 2016, kde v navržených příjmech je napsána částka
5 298 200Kč. Správně dle výkazu a vyvěšeného rozpočtu má být uvedeno
5 303 200Kč.
č.20/16 – OZ schvaluje novou vyhlášku o veřejném pořádku OZV č.1/16. Nová
vyhláška ruší
a nahrazuje obecně závaznou vyhlášku
OZV č.2/2003. OZ
pověřuje starostu podpisem nové obecní vyhlášky.
č.21/16 – OZ schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu(OZV
č.2/16). OZ pověřuje starostu podpisem nové obecní vyhlášky.
č.22/16 - OZ schvaluje záměr vyhlášení prodeje pozemku pro stavbu dálnice
D3. Jedná se o pozemky p.č.174/20 o výměře 245 m2,174/24 o výměře 327
m2,176/9 o výměře 863 m2 a 176/10 o výměře 232 m2 v k.ú. Vidov. Nabízená
cena ze strany státu činí 326 321Kč. OZ pověřuje starostu jednání s ŘSD.
č.23/16 – OZ pověřuje starostu podáním soudní žaloby proti výstavbě Jižní
tangenty, pokud se k žalobě připojí minimálně jedna z dalších obcí, které s
výstavbou nesouhlasí.
č.24/16 – zastupitelé pověřili starostu jednáním s nedabylským starostou
ohledně fungování nedabylské čističky a jejím vlivu na kvalitu vody v
Nedabylském potoce.

K bodu č. 10 – Závěr
Schůze OZ byla ukončena ve 22:40.

Starosta:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Zapisovatel:

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

Seznam příloh:
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

Rozpočtové opatření č.7/2016.
Rozpočtové opatření č.8/2016.
Rozpočtové opatření č.9/2016.
Zápis kontrolního výboru z 5.9.2016
Kopie OZV o veřejném pořádku č.1/16
Stížnost na nadměrný hluk.
Kopie OZV o nočním klidu č.2/16.
Kopie smlouvy mezi obcí Vidov a firmou RPKM, s.r.o..
Znění Zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích.

