Zápis č.7/2016
ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 21.prosince od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu.
Celkový počet členů zastupitelstva: 9
Přítomno:9

Omluveni:

Hosté:3

Zasedání řídil starosta obce Ing. Tomáš Šedivý
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Rozpočtové opatření č.12/2016
Rozpočtový výhled 2018-2021
Rozpočet obce na rok 2017
Rozpočet SMO Pomalší na rok 2017
Příkaz k inventarizaci majetku
Podání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova MMR 2017
- oprava komunikace u panelových domů
- zlepšení volnočasového využití sportovního areálu
(herní prvky, tenisový kurt)
9. Spisový a skartační řád obce a obecního úřadu
10. Informace k probíhajícím a plánovaným akcím
11. Různé
12. 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 19:00
hod. Seznámil zastupitele s programem a navrhl přidání bodu č.3 – Obecně
závazná vyhláška o stanovení školském obvodu pro základní školy. Ověřovateli
zápisu byli jmenováni Ing.Radek Tibitancl a Vladimír Severin. Zapisovatelem byl
jmenován Mgr.Tomáš Hanus. 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.

K bodu č. 3 – Obecně závazná vyhláška o stanovení školském obvodu
základní školy
Starosta obce Ing. Tomáš Šedivý seznámil přítomné s Obecně závaznou
vyhláškou o školském obvodu. Školský obvod je zřízen se základní školou Nová
ulice. Starosta dává hlasovat o Obecně závazné vyhlášce o školském obvodu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatření č.12/2016
Předseda finančního výboru Vladimír Severin předložil rozpočtové opatření
č.12/2016 a podrobně seznámil přítomné s plněním výdajové a příjmové stránky
rozpočtu a s navrhovanými změnami. Rozpočtové opatření č.12/2016 bude
součástí Zápisu č.7, jako příloha č.1.
Bod vzat na vědomí.
K bodu č. 5- Rozpočtový výhled 2018-2021
Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem na období od roku
2018 až do roku 2021 dle ust.§ 3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtový výhled obsahuje: rozpočtový výhled
pro střednědobé financování, souhrnné základní finanční informace a dlouhodobě
realizované záměry obce Vidov. Starosta navrhuje schválení rozpočtového
výhledu. Rozpočtový výhled na roky 2018-2021 bude součástí Zápisu č.7, jako
příloha č.2.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 6 - Rozpočet obce na rok 2017
OZ byl předložen ke schválení návrh rozpočtu obce Vidov na rok 2017
vypracovaný finančním výborem obce. Předseda finančního výboru Vladimír
Severin přítomné podrobně seznámil s výdajovou a příjmovou stránkou rozpočtu.
Navržené příjmy obce Vidov na rok 2017 činí 5 821 500Kč,- navržené výdaje obce
jsou 5 454 100,-Kč. Rozpočet je navržen jako přebytkový. Rozpočet zahrnuje
závazné ukazatele:
- individuální dotace (§ 5222) SK Vidov 13400,- Kč
Spolek přátel Vidova 14700,-Kč
Občanským sdružením 27000,-Kč
Příspěvky (§5329) MAS Pomalší činí 17 000Kč
Starosta dává hlasovat o rozpočtu v podobě, v jaké byl předložen. Rozpočet na
rok 2017 bude součástí Zápisu č.7, jako příloha č.3.

Rozpočet byl hlasováním schválen.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 7 - Rozpočet SMO Pomalší na rok 2017
Starosta podrobně seznámil přítomné členy zastupitelstva s rozpočtem SMO
Pomalší na rok 2017, jíž je obec Vidov členem. Rozpočtové příjmy na rok 2017
jsou plánovány ve výši 587 660Kč a rozpočtové výdaje na rok 2017 jsou
plánovány ve výši 390 000Kč.
OZ vzalo informaci o rozpočtu SMO Pomalší na vědomí.
Bod vzat na vědomí.

K bodu č. 8 - Příkaz k inventarizaci majetku
Starosta obce Ing.Tomáš Šedivý zadal příkaz k provedení fyzické inventury ke
dni 31.12.2016. Inventarizace se týká hmotného investičního majetku, drobného
hmotného majetku, peněžních prostředků na peněžních účtech a pohledávek a
závazků obce Vidov. Pro zajištění inventarizace byla navržena komise ve složení:
Ing. T. Šedivý – předseda, Vl. Severin a T. Hanus – členové.
Příkaz starosty k inventarizaci majetku bude součástí Zápisu č.7, jako příloha č.4.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 9 – Podání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova MMR
2017:
- oprava komunikace u panelových domů
- doplnění sportovního areálu(herní prvky, tenisový kurt) pro
zlepšení zázemí pro volnočasové aktiviy
- žádost o grant na výstavbu vodovodu od Jihočeského kraje
Předseda výběrové komise Ing.J.Toncar seznámil přítomné s výsledky a
průběhem výběrového řízení na výstavbu vodovodu(Vidov - obnova vodovodu –
I.část – u bytových domů), které se uskutečnilo 21.12.2016 od 18:00 na obecním
úřadě ve Vidově. Výběrová komise byla ve složení T.Šedivý, T.Srbený, J.Toncar a
T.Hanus. Zastupitel M.Dvořák se omluvil. Výsledky výběrového řízení:
1.- Staving CB s.r.o. - 804 997Kč bez DPH
2.- Šafinvest s.r.o. - 897 768Kč bez DPH
3.- Novadus s.r.o.
- 953 977Kč bez DPH
Tabulka výběrového řízení bude součástí Zápisu č.7, jako příloha č.5.
OZ souhlasí s výsledky výběrového řízení.
Hlasováním schváleno.

Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

Starosta seznámil přítomné se záměrem podat žádost o grant k Jihočeskému
kraji na výstavbu vodovodu(Vidov - obnova vodovodu – I.část – u bytových
domů). V případě získání grantu by obec obdržela dotaci ve výši 70% nákladů na
výstavbu. Starosta dává hlasovat o záměru podat žádost o grant na výstavbu
vodovodu.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

Místostarosta obce T.Hanus seznámil přítomné s podklady pro podání žádosti
na doplnění sportovního areálu(herní prvky pro děti a seniory, antukový tenisový
kurt). Obec obdržela rozpočet na výstavbu kurtu. Rozpočtovaná cena za kurt bez
oplocení a herních prvků výrazně převýšila představy zastupitelů. Zastupitelé se
dohodli o dotaci v tomto roce nežádat. V příštím roce připraví komise výběrové
řízení na výstavbu tenisového kurtu, včetně oplocení a podle výsledků zváží další
postup(podání žádosti do programu „Oranžové hřiště“, podání žádosti o dotaci na
MŠT, popřípadě na MMR).
Starosta obce Ing.T.Šedivý seznámil přítomné se záměrem podat žádost o
dotaci na opravu místních komunikací na MMR. Žádost o dotaci se podává do
30.12.2016. Protože pravidla umožňují pouze jednu žádost v každém opatření, je
navržena oprava komunikace u paneláků – parkoviště u č.p.37, kde je silně
poškozen povrch. Rozpočet na opravu je navržen ve výši 240tis.Kč, dotace by
činila 50%. Starosta dává hlasovat o záměru podat žádost.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 10 - Spisový a skartační řád obce a obecního úřadu
Starosta obce Ing.Tomáš Šedivý seznámil přítomné se spisovým a
skartačním řádem obce a obecního úřadu, který by měl platnost od 1.1.2017.
Starosta dává hlasovat o spisovém a skartačním řádu obce a obecního úřadu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 11 - Informace k probíhajícím a plánovaným akcím
Starosta obce seznámil zastupitele s plánovaným projednáním územního
plánu. Veřejné projednání územního plánu se bude konat 9.1.2017 od 16:00
v Hospůdce Na návsi ve Vidově.
Dále seznámil přítomné, že byly započaty práce na výstavbě přístřešku na
techniku ve sběrném dvoře.

Starosta informoval přítomné, že požádá o dotaci na kulturu k výročí
obce(660 let) a o dotaci na kroužky pro děti.
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem jednání se starosty sousedních
obcí ohledně plánované výstavby Jižní tangenty. Starostové se dohodli, že před
podáním žaloby budou prostřednictvím senátora Jirsy iniciovat jednání se zástupci
kraje(hejtmanem, popř. náměstkem hejtmana a zástupcem z odboru dopravy). O
výsledku jednání budou zastupitelé informováni.
K bodu č. 12 – Různé
Starosta seznámil přítomné se záměrem prodeje pozemku p.č.53 v k.ú.
Vidov. Jedná se o pozemek pod chatou. Starosta dává hlasovat o vyhlášení
záměru prodeje pozemku.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

Starosta informoval přítomné o žádosti SK Vidov na pronájem skladu u
rybníka Jakub. Záměr o pronájmu bude vyvěšen na úřední desce.
Dále starosta informoval přítomné, že obec obdržela návrh na rozšíření
kuchyně hospody. Koncem ledna by měly být hotovy rozpočty a projekt pro
stavební povolení. Poté bude záležitost projednána v zastupitelstvu.
Usnesení:
č.33/16 – OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o školském obvodu.
č.34/16 – OZ schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2018-2021
č.35/16 – OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2017
č.36/16 – OZ schvaluje příkaz starosty k inventarizaci majetku
č.37/16 – OZ schvaluje výsledky výběrového řízení na obnovu vodovodu(Vidov obnova vodovodu – I.část-u bytových domů).
č.38/16 – OZ schvaluje podání žádosti o grant na výstavbu vodovodu a pověřuje
starostu podáním žádosti.
č.39/16 – OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací
k MMR-oprava parkoviště u č.p.37 a pověřuje starostu podáním žádosti.
č.40/16 – OZ schvaluje „Spisový a skartační řád obce a obecního úřadu“
č.41/16 – OZ schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.53 v k.ú. Vidov.

K bodu č. 12 – Závěr
Schůze OZ byla ukončena ve 20:15.

Starosta:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Zapisovatel:

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

Seznam příloh:
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.

1:
2:
3:
4:
5:

Rozpočtové opatření č.12/2016.
Rozpočtový výhled 2018-2021
Rozpočet obce na rok 2017
Příkaz k inventarizaci majetku
Tabulka výsledků výběrového řízení

