Zápis č.5/2019
ze schůze obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 27. června od 18:00 hod. v budově Spolkového domu
č.ev. 309.
Celkový počet členů zastupitelstva: 8
Přítomno:8

Omluveni:1(Bc. K. Lidralová)

Hosté:8

Zasedání řídil místostarosta obce Mgr. Tomáš Hanus
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Informace k dopravnímu posouzení komunikace Nedabylská
Zpráva finančního výboru – výdaje nad 10tis. Kč
za období únor – květen 2019
Rozpočtové opatření 5/2019
Rozpočtové opatření 6/2019
Zpráva kontrolního výboru – kontrola usnesení OZ za rok 2018
Návrhy k projednání na příští schůzi
Různé
Závěr

K bodu č.1 - Zahájení, schválení programu zasedání
Starosta Ing. Tomáš Šedivý přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a
oznámil, že předává řízení schůze místostarostovi obce T. Hanusovi. Všichni
přítomní byli informováni, že ze zasedání zastupitelstva bude pořizován
audiozáznam pro zveřejnění. Místostarosta obce vyzval přítomné hosty, aby
pokud nebudou chtít být jmenováni v zápise, uvedli tuto skutečnost na úvod
svého příspěvku, či dotazu. Místostarosta obce konstatoval usnášeníschopnost
zastupitelstva a seznámil zastupitele s programem zasedání. Ověřovateli
zápisu byli jmenováni M. Dvořák a M. Kutiš. Zapisovatelem byl jmenován
Mgr.T.Hanus.
Místostarosta T. Hanus informoval přítomné, že oproti pozvánce bude v
bodě č.6 schvalováno rozpočtové opatření č. 7, oproti původnímu
rozpočtovému opatření č.6.
Navržený program schůze:
1.
2.

Zahájení
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Informace k dopravnímu posouzení komunikace Nedabylská
Zpráva finančního výboru – výdaje nad 10tis. Kč
za období únor – květen 2019
Rozpočtové opatření 5/2019
Rozpočtové opatření 7/2019
Zpráva kontrolního výboru – kontrola usnesení OZ za rok 2018
Návrhy k projednání na příští schůzi
Různé
Závěr

Místostarosta T.Hanus dává hlasovat o navrženém programu schůze.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 2 – Kontrola usnesení z minulé schůze OZ
Místostarosta T. Hanus předal slovo starostovi obce Ing.T.Šedivému, aby
informoval přítomné o plnění usnesení z minulé schůze zastupitelstva.
Bod vzat na vědomí.
Ve věci plnění usnesení č.23/19 z minulé schůze OZ, informoval starosta
obce Ing.T.Šedivý přítomné, že byl, v souladu s usnesením, uzavřen dodatek
ke smlouvě o dílo na akci „Obnova vodovodu Vidov – II.etapa náves“ s firmou
Swietelsky. Na základě podmínek stanovených na minulé schůzi byl určen
termín dokončení díla do 16.9. t.r. a navýšeno penále v případě prodlení ze
strany zhotovitele. Místostarosta T.Hanus dává hlasovat o dodatku č.1 ke
smlouvě na akci „Obnova vodovodu Vidov – II.etapa náves“ s firmou
Swietelsky.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 3 - Informace k dopravnímu posouzení komunikace
Nedabylská
Místostarosta T. Hanus předal slovo Ing. Otepkovi zpracovateli dopravního
posouzení. Ing. Optepka seznámil přítomné zastupitele se závěry studie a
zodpověděl dotazy zastupitelů a přítomných hostů.
Bod vzat na vědomí.
K bodu č. 4 - Zpráva finančního výboru
Místostarosta T. Hanus předal slovo předsedovi finančního výboru M.
Makočovi, který nejprve seznámil přítomné s výdaji nad 10 tisíc Kč za období

únor – květen 2019 a poté informoval přítomné o schůzce finančního výboru ze
dne 12.6.2019 a přečetl Zprávu finančního výboru. Zpráva finančního výboru
ze dne 12.6.2019 bude součástí Zápisu č. 5 jako příloha č.1.
Místostarosta T.Hanus dává hlasovat o Zprávě finančního výboru ze dne
12.6.2019.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 5 - Rozpočtové opatření č.5/2019
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č.5/2019. Rozpočtové
opatření č.5/2019 bude součástí Zápisu č.5 jako příloha č.2.
Bod vzat na vědomí.

K bodu č. 6 - Rozpočtové opatření č.7/2019
Předseda finančního výboru M.Makoč podrobně informoval přítomné
zastupitele o rozpočtovém opatření č.7/2019 a seznámil přítomné s plněním
výdajové a příjmové stránky rozpočtu a s navrhovanými změnami. Vzhledem
ke skutečnosti, že na výdajové straně rozpočtu (financování vybudování
zastávky a přechodu pro chodce u zastávky MHD „V domkách“ - „Chodníky
podél SIII/15523, 1.část, IV. A etapa) přesáhly částky možnost harmonizace
rozpočtu starostou obce, bude o harmonizaci rozpočtu rozhodovat obecní
zastupitelstvo. Rozpočtové opatření č.7/2019 bude součástí Zápisu č.5, jako
přílohy č.3.
Místostarosta T.Hanus dává hlasovat o rozpočtovém opatření č.7/2019 a s
ním spojené harmonizaci rozpočtu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 7 - Zpráva kontrolního výboru – kontrola usnesení OZ za rok
2018
Místostarosta T. Hanus předal slovo předsedovi kontrolního výboru M.
Dvořákovi. M. Dvořák seznámil přítomné se Zprávou kontrolního výboru ze dne
22.5.2019.
Kontrola plnění usnesení byla provedena ve spolupráci se starostou obce
ing.T. Šedivým s následujícím výsledkem:
1. zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9.3.2018 přijalo usnesení č.2/18
ve znění: OZ schvaluje výkup pozemku p.č.109/13 v k.ú. Vidov pod stavbou

chodníku u p.Václavíka o celkové výměře 5m2 . Výkupní cena 250,- Kč/m2,
veškeré náklady hradí obec.
Do dnešního dne nebyla uzavřena smlouva, ze strany obce nebylo předloženo
definitivní znění smlouvy, byl i problém se zástavním právem p. Václavíka na
výše uvedený pozemek.
Opatření: kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu obce, aby pověřilo
starostu obce oslovením pana Václavíka a uzavřením kupní smlouvy do
30.7.2019.
Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o uzavření kupní smlouvy na základě
platného usnesení č.2/18 s panem Václavíkem do 30.7.2019.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:8

proti: 0

zdrželo se:0

2. zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 4.6.2018 přijalo usnesení č.
10/18 ve znění: OZ schvaluje koupi části pozemku(7m2 ) p.č. 109/12 od pana
Z. Marka, majitele pozemku p.č.109/12, bytem Studentská 556, České
Budějovice za symbolickou 1Kč.
Nebylo splněno z důvodu špatné komunikace s majitelem, nelze navázat
kontakt s majitelem.
Opatření: kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu obce, aby pověřilo
starostu obce k oslovení pana Marka a uzavřením kupní smlouvy do 30.7.2019.
Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o uzavření kupní smlouvy na základě
platného usnesení č.10/18 s panem Markem do 30.7.2019.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:8

proti: 0

zdrželo se:0

3. zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 17.12.2018 přijalo usnesení č.
38/18 ve znění: OZ schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod části
pozemku p.č.567/26 pod chodníkem od Jihočeského kraje do majetku obce.
Žádost podána, doposud nebylo převedeno, čeká se na doručení smlouvy od
krajského úřadu
Opatření: kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu obce, aby pověřilo
starostu k dotazu na krajský úřad, proč nebyla doposud žádost vyřízena.
Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o pověření starosty obce dotazem na
krajský úřad ohledně bezúplatného převodu části pozemku p.č.567/26 pod
chodníkem od Jihočeského kraje do majetku obce.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:8

proti: 0

zdrželo se:0

4. zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 17.12.2018 přijalo usnesení č.
47/18 ve znění: OZ schvaluje pokyn k inventarizaci majetku a složení komise k
provedení inventarizace, včetně fyzické inventarizace majetku.
Fyzická kontrola doposud neproběhla
Opatření: kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu obce, aby odsouhlasilo

termín provedení fyzické inventarizaci majetku do 30.9.2019.
Místostarosta T. Hanus dává na základě platného usnesení č.47/18
hlasovat o termínu provedení fyzické inventarizaci majetku do 30.9.2019.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:8

proti: 0

zdrželo se:0

Ostatní usnesení byla splněna a kontrolní výbor k nim nemá připomínek.
Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o Zprávě kontrolního výboru ze dne
22.5.2019. Zpráva kontrolního výboru ze dne 22.5.2019 bude součástí Zápisu
č.5, jako přílohy č.4.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:8

K bodu č. 8 –






proti: 0

zdrželo se:0

Návrhy k projednání na příští schůzi

Starosta navrhuje stanovení rezervy financí, která bude vyčleněna mimo
rozpočet (2-3 mil. Kč). Rezerva bude umístěna na spořícím účtu a z
výpisu bude jasně patrná její výše. Spořící účet musí umožňovat čerpání
peněz okamžitě a rezerva bude lépe úročena než na běžném účtu.
Veškeré ostatní prostředky by měly do rozpočtu vstupovat jako vlastní
zdroje z přebytků hospodaření v minulých letech. Zastupitelé se shodli na
monitorizaci bankovního trhu se spořícími účty do příští schůze OZ,
starosta upozornil na nutnost zřídit místní JPO nebo uzavřít smlouvu s
některou s obcí, jež JPO disponuje (Č.B., Staré Hodějovice). Dalším
úkolem je aktualizace požárního řádu obce. Budou zjištěny možnosti do
další schůze OZ,
termín příští schůze - konec srpna, začátek září nebo dle aktuální
potřeby.

K bodu č. 9 – Různé
V bodě Různé bylo diskutováno:






instalace měřičů rychlosti bude realizována do 30.7.2019,
nutnost realizace odvodnění dešťových vod z lokality V domkách (běží
stavební řízení),
ošetření pergoly ve sportovním areálu(bude realizovat L.Mareš, termín
není upřesněn),
vybagrování nánosů bahna u jezu(bylo osloveno Povodí Vltavy, probíhají
jednání),
výstavba RD pod chodníkem u panelové silnice – realizace opěrné
zdi(soulad s projektem, fotodokumentace, ev. konzultace se statikem),



jižní tangenta – zatím neproběhlo vyjádření Nejvyššího správního
soudu).

Usnesení:
č.28/19 – OZ souhlasí a bere na vědomí dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na
akci „Obnova vodovodu Vidov – II.etapa náves“ s firmou Swietelsky.
Na základě podmínek stanovených na minulé schůzi byl určen termín
dokončení díla do 16.9. t.r. a navýšeno penále v případě prodlení ze
strany zhotovitele.
č.29/19 – OZ souhlasí a schvaluje Zprávu finančního výboru ze dne
12.6.2019.
č.30/19 – OZ schválilo rozpočtovém opatření č.7/2019 a sním spojenou
harmonizaci rozpočtu.
č.31/19 – OZ pověřilo starostu obce na základě platného usnesení č.2/18
podpisem kupní smlouvy s s panem Václavíkem do 30.7.2019.
č.32/19 – OZ pověřilo starostu obce na základě platného usnesení č.10/18
podpisem kupní smlouvy s s panem Markem do 30.7.2019.
č.33/19 - OZ pověřilo starostu obce na základě platného usnesení č.38/18
dotazem na krajský úřad ohledně bezúplatného převodu
části pozemku p.č.567/26 pod chodníkem od Jihočeského kraje do
majetku obce.
č.34/19 – OZ schválilo na základě platného usnesení č.47/18 termín
provedení fyzické inventarizaci majetku do 30.9.2019.
č.35/19 – OZ schválilo a bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru ze dne
22.5.2019.
K bodu č. 10 – Závěr
Místostarosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva
ukončil ve 20:00.

Starosta:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Zapisovatel:

…………………...........................……

Seznam příloh:
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.

1:
2:
3:
4:

Zpráva finančního výboru ze dne 12.6.2019
Rozpočtové opatření č.5/2019
Rozpočtové opatření č.7/2019
Zpráva kontrolního výboru ze dne 22.5.2019

