Zápis č.8/2019
ze schůze obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 16. prosince od 18:00 hod. v budově Spolkového domu
č.ev. 309.
Celkový počet členů zastupitelstva: 9
Přítomno:9

Omluveni:0

Hosté:27

Zasedání řídil místostarosta obce Mgr. Tomáš Hanus
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zahájení
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Rozpočtové opatření č.11, 12 a 13/2019
Žádost o výpůjčku od JVS – výstavba vodovodu a kanalizace
v rámci stavby chodníku 2.část I.etapa
Informace k MAS Pomalší
Žádost o převod pozemku pod stavbou chodníku 1.část IV.a
etapa od Jihočeského kraje
Informace k dokončené stavbě chodníku 1.část IV.a etapa
Rozpočet 2020 a rozpočtový výhled SMO Pomalší
Těžba dřeva v roce 2019
Výběr firmy na stavbu „Úprava křižovatky v obytné zóně“
Smlouva s DPM Č.Budějovice – dopravní obslužnost 2020
Nová výše vodného a stočného pro rok 2020
Ceny svozu odpadu na rok 2020
Rozpočet obce na rok 2020
Rozpočtový výhled obce 2021-2023
Souhlasné prohlášení – vydržení pozemku p.č.42/15
Návrhy na příští schůzi
Různé
Závěr

K bodu č.1 - Zahájení, schválení programu zasedání
Starosta Ing. Tomáš Šedivý přivítal členy zastupitelstva, přítomné hosty a
přednesl svou řeč k 30-ti letům svobody. Starosta obce oznámil rezignaci
zastupitele L. Bajera k 12.12. 2019. Odstupivšího zastupitele nahradí RNDr.
Vladimír Kostka. Starosta obce Ing. T. Šedivý přečetl text slibu a vyzval RNDr.
Vladimíra Kostku ke složení slibu člena obecního zastupitelstva a stvrzení slibu
podpisem. Poté starosta 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. Ověřovatelka z minulé schůze zastupitelstva, Bc. K.
Lidralová, využila svého práva a odmítla podepsat zápis z minulé schůze OZ.
Tato skutečnost bude do Zápisu č.7 z 21.10.2019 zadokumentována.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni RNDr. Vladimír Kostka a M. Makoč.
Zapisovatelem byl jmenován Mgr.T.Hanus. Místostarosta T. Hanus seznámil
přítomné s navrženým programem a navrhl vyřazení bodu „Těžba dřeva v roce
2019“ z důvodu nedokončené zprávy finančního výboru. Místostarosta T.
Hanus dává hlasovat o přesunutí bodu na nejbližší schůzi OZ.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdrželo se:0

V bodě č.3 budou oproti pozvánce předložena pouze rozpočtová opatření
č.11 a 12.
Zastupitel J. Anton navrhl zařazení bodu „Vybudování vodovodní přípojky k
rybníku Jakub“, jak bylo dohodnuto na minulé schůzi OZ. Bod do navrženého
programu nebyl zařazen z důvodu nedodání podkladů k navrhovanému bodu.
Zastupitel J. Anton navrhuje zařazení bodu „Vybudování vodovodní přípojky k
rybníku Jakub“. Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o zařazení bodu na
program dnešní schůze.
Hlasováním neschváleno.
Výsledek hlasování – pro:4

proti: 4

Pro: Lidralová, Anton, Kostka, Dvořák
Proti:Toncar, Hanus, Šedivý, Kutiš
Zdržel se: Makoč
Místostarosta T.Hanus přečetl navržený program schůze.
Navržený program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Rozpočtové opatření č.11, 12/2019
Žádost o výpůjčku od JVS – výstavba vodovodu a kanalizace
v rámci stavby chodníku 2.část I.etapa
Informace k MAS Pomalší
Žádost o převod pozemku pod stavbou chodníku 1.část IV.a
etapa od Jihočeského kraje
Informace k dokončené stavbě chodníku 1.část IV.a etapa
Rozpočet 2020 a rozpočtový výhled SMO Pomalší

zdrželo se:1

9. Výběr firmy na stavbu „Úprava křižovatky v obytné zóně“
10. Smlouva s DPM Č.Budějovice – dopravní obslužnost 2020
11. Nová výše vodného a stočného pro rok 2020
12. Ceny svozu odpadu na rok 2020
13. Rozpočet obce na rok 2020
14. Rozpočtový výhled obce 2021-2024
15. Souhlasné prohlášení – vydržení pozemku p.č.42/15
16. Návrhy na příští schůzi
17. Různé
18. Závěr
Místostarosta T.Hanus dává hlasovat o navrženém programu schůze.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

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.
Nově schválená vyhláška o vodném a stočném ve dvousložkové byla
vyvěšena v souladu se zákonem.
Oficiální vyjádření právníka obce Mgr. Capla týkající se možného vydržení
pozemku p.č. 42/15 v k.ú. Vidov má obec k dispozici a bude prezentováno při
projednávání bodu č. 15.
Záměr prodeje dílu „a“ pozemku p.č.116/1 a dílu „b“ pozemku p.č. 113/2 v
k.ú. Vidov o celkové výměře 3m2 bude zveřejněn v souladu se zákonem.
Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č.567/28 p.č. 567/27 v k.ú. Vidov o
celkové výměře 193 m2 pod stavbou chodníku od Jihočeského kraje byla
podána.
Jednání finančního výboru ve věci těžby dřeva za období od 1.1. do 31.10.
2019 proběhlo, finální zpráva finančního bude předložena zastupitelstvu na
nejbližší schůzi OZ. Způsob svozu a financování nakládání s odpady na rok
2020 zůstanou zachovány, ceny svozových známek budou schvalovány na
dnešní schůzi v bodě č.12.
Žádost o dotaci z POV JK na realizaci křižovatky u Spolkového domu je
zpracována, bude podána spolu s výsledky VŘ na tuto stavbu a s usnesením
OZ v nejbližší době.
Informace k chodníku 2.část III.etapa – starosta podal vysvětlení k položce
32 s částkou 24 918Kč bez DPH, jednalo se o přesun hmot za ceníkovou cenu,
schváleno dozorem stavby. Starosta přečetl prohlášení týkající se částky 40
000Kč bez DPH za kácení dřevin (cca 200 smrků tvořících vzrostlý živý plot),
vytrhání a likvidaci pařezů na pozemku 116/8 a důvody, které ho vedly k
zadání prací stavební firmě HP Bohemia s.r.o., která stavbu chodníku
realizovala, nad rámec rozpočtu stavby (viz.audiozáznam). Zastupitel
M.Dvořák přečetl vlastnoručně podepsané vyjádření pana Ing. J. Broučka,
majitele pozemku 116/8, týkající se komunikace mezi obcí a majitelem

pozemku, který nabídl, že vykácení dřevin a vytrhání pařezů zajistí sám na své
náklady (viz.audiozáznam).
Zastupitel M.Dvořák navrhl pověřit kontrolní výbor provedením kontroly
likvidace dřevin na pozemku 116/8 majitelů manželů Broučkových v rámci
realizace stavby chodníků - 2.část III.etapa. Místostarosta T. Hanus dává
hlasovat o návrhu na pověření kontrolního výboru.
Hlasováním neschváleno.
Výsledek hlasování – pro:4

proti: 2

zdrželo se:3

Pro: Lidralová, Anton, Kostka, Dvořák
Proti: Šedivý, Kutiš
Zdržel se: Makoč, Toncar, Hanus,
K bodu č. 3 - Rozpočtové opatření č. 11,12/2019
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovými opatřeními č.11 a 12/2019.
Rozpočtová opatření č.11 a 12/2019 byla řádně vyvěšena na úřední desce a
budou součástí Zápisu č.8 jako příloha č.1 a 2.
Bod vzat na vědomí.
K bodu č. 4 - Žádost o výpůjčku od JVS – výstavba vodovodu a
kanalizace v rámci stavby chodníku 2.část I.etapa
Jedná se o stavbu vodovodu a kanalizace v rámci budoucí stavby úseku
chodníku. Zastupitelé se dohodli na navýšení částky, o kterou bude obec žádat,
na 3 mil. Kč z důvodu dopracování projektu vodovodu a kanalizace tak, aby
kapacitně řešil i případné napojení objektu bývalé úpravny vody, kde je
předpoklad budoucího využití tohoto objektu. V souvislosti s dopracováním
projektu dojde k navýšení rozpočtové ceny díla a proto zastupitelé navrhli
žádat o bezúročnou půjčku z fondu JVS v celkové výši 3 mil.Kč. Místostarosta
T. Hanus dává hlasovat o žádosti o bezúročnou půjčku z Fondu podpory
investic JVS na rok 2020 ve výši 3 000 000Kč.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:8

proti: 0

zdrželo se:1(Dvořák)

Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o dopracování projektu vodovodu a
kanalizace tak, aby kapacitně řešil i případné napojení objektu bývalé úpravny
vody, který je v majetku obce a kde se předpokládá jeho budoucí využití.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

K bodu č. 5 - Informace k MAS Pomalší

zdrželo se:0

Informativní bod na základě požadavku z minulé schůze. Do MAS Pomalší
neplatí obec žádné příspěvky. Získané dotace za posledních 10 let.
Rok
(Kč)

Akce

Dotace (Kč)

Dotace (%) Celkem akce

2011

Úprava veřejných prostranství 515.160,-

87,2

590.573,-

2013

Územní plán

236.250,-

79,2

298.265,-

215.293,-

72,9

295.142,-

2014 Hřiště plážový volejbal

2019 zpracovávána žádost o platbu dotace z MAS Pomalší ve výši 779.916,- Kč chodník + zastávka MHD u paneláků (stavba chodníku 1.část IV.a etapa)

Zastupitelé se dohodli, že na příští schůzi budou prezentovány ještě
informace týkající se SMO Pomalší – příspěvek obce, čerpání dotací, tok peněz
a majetková struktura MAS Pomalší a SMO Pomalší.
Bod vzat na vědomí.
K bodu č. 6 - Žádost o převod pozemku pod stavbou chodníku 1.část
IV.a etapa od Jihočeského kraje
Jde o vlastnické narovnání po výstavbě chodníku. Jedná se o žádost o
bezúplatný převod pozemkové parcely č. 567/29 o výměře 102 m2 , ostatní
plocha, silnice v k.ú. Vidov, oddělené na základě geometrického plánu č. 498229/2019 ze dne 15.11. 2019 z pozemkové parcely č. 567/1 k. ú. Vidov pod
chodníkem a jeho přijetí do majetku obce od Jihočeského kraje. Místostarosta
T.Hanus dává hlasovat o podání žádosti o bezúplatný převod pozemkové
parcely č. 567/29 o výměře 102 m2 , ostatní plocha, silnice v k.ú. Vidov,
oddělené na základě geometrického plánu č. 498-229/2019 ze dne 15.11.
2019 z pozemkové parcely č. 567/1 k. ú. Vidov pod chodníkem a jeho přijetí
do majetku obce od Jihočeského kraje. OZ pověřuje starostu jednáním v této
věci a podpisem darovací smlouvy. Kopie geometrického plánu č. 498229/2019 bude součástí Zápisu č.8 jako příloha č.3.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 7 - Informace k dokončené stavbě chodníku 1.část IV.a etapa
Stavba byla zkolaudována, nyní je zpracovávána žádost o platbu dotace z
MAS Pomalší ve výši 779.916,- Kč. Celkové náklady jsou vyšší na vlastní
stavbě o 222.565,- Kč (původně 997.440,- Kč, po změnách 1.220.005,- Kč)
Kč. Hlavní část zvýšení ceny představuje zesílení opěrné stěny oproti projektu.
Dále byly objednány následující práce mimo projekt: oprava kanalizace
24.755,- Kč (netýkalo se stavby – nefunkční kanalizace), palisády u zakončení
chodníku 23.805,- Kč a zatrubnění stoky 47.418,- Kč (nebylo řešeno
projektem).
Bod vzat na vědomí.

K bodu č.8 – Rozpočet 2020 a rozpočtový výhled SMO Pomalší 20212023
Zastupitel RNDr.V.Kostka upozornil na rozpor mezi návrhem rozpočtu a
rozpočtovým výhledem a proto se při hlasování zdrží. Pan starosta uvedl, že
zřejmě došlo ke zkopírování loňského výhledu bez úprav. Zastupitelka K.
Lidralová oznámila, že nemůže podpořit neúplný materiál a že se z tohoto
důvodu hlasování zdrží. Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o návrhu
rozpočtu 2020 a rozpočtovém výhledu 2021-2023 SMO Pomalší.
Hlasováním neschváleno.
Výsledek hlasování – pro:4

proti: 0

zdrželo se:5

Pro: Šedivý, Kutiš, Hanus, Toncar,
Zdržel se: Makoč, Lidralová, Anton, Kostka, Dvořák
K bodu č.9 – Výběr firmy na stavbu „Úprava křižovatky v obytné zóně“
Místostarosta předal slovo J.Andrlové předsedkyni výběrové komise, která
seznámila přítomné s výsledky výběrového řízení na výše uvedenou stavbu.
Výběrové řízení proběhlo ve středu 11.12. od 19:00 na OÚ ve Vidově. Komise
pracovala ve složení Andrlová Jana – předsedkyně, Šedivý Tomáš, Makoč
Michal, Hanus Tomáš – členové. Osloveny firmy Swietelsky, Ertl Milan, Staving
CB, Signistav. Firma Swietelsky se omluvila. Hlavním kritériem hodnocení byla
cena díla. Zvítězila firma Ertl Milan s cenou 876 246 Kč včetně DPH a
dohadových položek. Podmínkou realizace stavby je přiznání dotace z POV JK.
Místostarosta T.Hanus dává hlasovat o výsledku výběrového řízení na stavbu
„Úprava křižovatky v obytné zóně“ . Vítězem VŘ je firma Ertl Milan s
nabídkovou cenou 876 246 Kč včetně DPH. Hodnotící tabulka bude součástí
Zápisu č.8 jako příloha č.4.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:7

proti: 0

zdrželo se:2(Kostka,Dvořák)

K bodu č.10 – Smlouva s DPM Č.Budějovice – dopravní obslužnost
2020
Smlouva zaslaná DPM CB navyšuje naši spoluúčast na dopravní obslužnosti
na částku 301 140Kč. Jízdní řád zůstává beze změny.
Obec požádala DPMCB o autobus s vyšší kapacitou na spoj v 7: 09 ve všední
den. Zastupitelé se dohodli ještě na žádosti o autobus s vyšší kapacitou na
odpolední spoj z města (příjezd do Vidova v 13:49 ve všední den).
Místostarosta T.Hanus dává hlasovat o smlouvě o závazku veřejné služby v
přepravě cestujících pro rok 2020 s Dopravním podnikem města Č. Budějovice.
Hlasováním schváleno.

Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č.11 – Nová výše vodného a stočného pro rok 2020 ve
dvousložkové formě
Kalkulace firmy ČEVAK vychází ze schváleného plánu financování obnovy
V+K naší obce. U vodného dochází k poklesu, u stočného k navýšení. Od 1.5.
dojde ke změně DPH z 15% na 10%. Cena vodného a stočného pro rok 2020
ve dvousložkové formě činí u vodného 37,42 Kč bez DPH, cena stočného je
stanovena na 40,34Kč bez DPH. Ceny pevných složek dle průtoku vodoměrů
zůstávají nezměněny.
Místostarosta T.Hanus dává hlasovat o smlouvě s firmou ČEVAK o úhradě
vodného a stočného ve dvousložkové formě pro rok 2020.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č.12 – Ceny svozu odpadu na rok 2020
Pro rok 2020 je zachován stávající systém svozu, navrhované ceny
svozových známek jsou následující: týdenní svoz 3.100 Kč, čtrnáctidenní 1.900
Kč, měsíční 1.000 Kč, kontejner 1100l 20.000 Kč, jednorázový svoz (ucho) 100
Kč, pytel na odpad 110 Kč. Je připravena anketa na způsob svozu odpadů na
rok 2021. Občané obdrží informace s anketním lístkem do schránek a lístek
odevzdají při nákupu známky na rok 2020. Prodej známek od 6.1. 2020 na OÚ.
Místostarosta T.Hanus dává hlasovat o cenách svozových známek na rok 2020.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č.13 - Rozpočet obce na rok 2020
Předseda finančního výboru M. Makoč seznámil zastupitele s návrhem
rozpočtu na rok 2020. Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce, vznikl po
jednání zastupitelů s finančním výborem. Rozpočet je navržen jako přebytkový
– příjmy 7 688 000 Kč, výdaje 7 074 000 Kč.
Místostarosta T.Hanus dává hlasovat o rozpočtu obce na rok 2020.
Rozpočet obce na rok 2020 bude součástí Zápisu č.8 jako příloha č.5.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

K bodu č.14 - Rozpočtový výhled obce 2021-2024

zdrželo se:0

Místostarosta T.Hanus dává hlasovat o rozpočtovém výhledu obce na období
2021 – 2024. Rozpočtový výhled obce 2021-2024 bude součástí Zápisu č.8
jako příloha č.6.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č.15 - Souhlasné prohlášení – vydržení pozemku p.č.42/15
Starosta obce přečetl právní stanovisko Mgr. M.Capla ve věci vydržení
vlastnického práva k pozemku p.č.42/15 o celkové výměře 6m 2
(viz.audiozáznam). Návrh souhlasného prohlášení o vzniku vlastnického práva
obdrželi zastupitelé v podkladech pro zasedání spolu se žádostí manželů
Simotových.
Místostarosta T.Hanus dává hlasovat o souhlasném prohlášení o vzniku
vlastnického práva k pozemku p.č.42/15. Souhlasné prohlášení bude součástí
Zápisu č.8 jako příloha č.7. Právní stanovisko Mgr. M.Capla ve věci vydržení
vlastnického práva k pozemku p.č.42/15 bude součástí Zápisu č.8 jako příloha
č.8. Žádost manželů Simotových bude součástí Zápisu č.8 jako příloha č.9.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:6
proti: 0
Pro: Šedivý, Kutiš, Hanus, Makoč, Toncar, Dvořák
Zdržel se: Lidralová, Anton, Kostka

zdrželo se:3

K bodu č. 16 - Návrhy k projednání na příští schůzi





projednání podmínek realizace výstavby vodovodu a kanalizace v rámci
výstavby chodníku 2.část I. etapa
vodovod k rybníku Jakub
informace týkající se SMO Pomalší – příspěvek obce, čerpání dotací, tok
peněz a majetková struktura MAS Pomalší a SMO Pomalší
žádost o dotaci z MMR – místo pasivního a aktivního odpočinku

K bodu č. 17 - Různé
Místostarosta poděkoval Spolku přátel Vidova a L.Čadovi za pomoc při
organizaci cyklokrosu a dětských závodů v listopadu letošního roku. Pořadatelé
mají zájem uspořádat závody i v příštím roce. V únoru příštího roku proběhne
jednání s jedním z pořadatelům ohledně cyklokroužku pro vidovské děti.
Dále byli zastupitelé informováni o schůzce s Ing. architektem Kročákem
ohledně spolupráce s katedrou architektury ČVUT na vypracování studií na
využití areálu bývalé úpravny vody ve Vidově.
Místostarosta poděkoval A. Haines, L. Fiedlerovi a volejbalistům za

organizaci rozsvěcení vánočního stromu. Z výtěžku akce budou pořízeny
vánoční dárky pro děti z dětského domova v Horní Plané.
Zastupitel V. Kostka poděkoval Luboši Bajerovi za dosavadní práci v
zastupitelstvu obce.
Dále bylo v bodě Různé diskutováno:





obnovení pracovních porad zastupitelů od ledna 2020,
dokončení inventarizace majetku – na příští schůzi OZ,
odběr vzorků z potoka – jsou nádoby na odběr, čeká se na déšť,
vypracování nájemní smlouvy na pozemek mezi panem Fiedlerem a obcí
– místostarosta dává hlasovat o návrhu na uzavření nájemní smlouvy na
pozemky p.č.47/3 a p.č.25/8 v k.ú. Vidov mezi obcí a p. Fiedlerem,
který pozemek užívá do příští schůze OZ.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:8


proti: 0

zdrželo se:1(Kutiš)

propadlý chodník u Bezděků – byla kontaktována firma, bude řešeno
jako oprava v záruční době.

Usnesení:
č.51/19 – OZ schvaluje podání žádosti o bezúročnou půjčku z Fondu podpory
investic JVS na rok 2020 ve výši 3 000 000Kč a pověřuje starostu
jednáním v této věci.
č.52/19 – OZ schvaluje dopracování projektu vodovodu a kanalizace tak, aby
kapacitně řešil i případné napojení objektu bývalé úpravny vody,
který je v majetku obce a kde se předpokládá jeho budoucí využití.
č.53/19 – OZ schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemkové
parcely č. 567/29 o výměře 102 m2 , ostatní plocha, silnice v k.ú.
Vidov, oddělené na základě geometrického plánu č. 498-229/2019
ze dne 15.11. 2019 z pozemkové parcely č. 567/1 k. ú. Vidov pod
chodníkem a jeho přijetí do majetku obce od Jihočeského kraje a
pověřuje starostu jednáním v této věci a podpisem darovací
smlouvy.
č.54/19 – OZ schvaluje výsledek výběrového řízení na stavbu „Úprava
křižovatky v obytné zóně“ . Vítězem VŘ je firma Ertl Milan s nabídkovou
cenou 876 246 Kč včetně DPH. OZ pověřuje starostu podpisem
smlouvy s vítěznou firmou. Podmínkou realizace je získání dotace z POV
JK.
.
č.55/19 – OZ schvaluje smlouvu o závazku veřejné služby v přepravě
cestujících pro rok 2020 s Dopravním podnikem města Č.Budějovice
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
č.56/19 - OZ schvaluje cenu vodného a stočného ve dvousložkové formě pro

rok 2020. Cena vodného činí 37,42 Kč bez DPH, cena stočného
je stanovena na 40,34Kč bez DPH. Ceny pevných složek dle průtoku
vodoměrů zůstávají nezměněny.
č.57/19 - OZ schvaluje následující ceny svozu odpadu pro rok 2020:
týdenní svoz 3.100 Kč, čtrnáctidenní 1.900 Kč, měsíční 1.000 Kč,
kontejner 1100l 20.000 Kč, jednorázový svoz (ucho) 100 Kč, pytel
na odpad 110 Kč.
č.58/19 – OZ schvaluje Rozpočet obce na rok 2020.
č.59/19 – OZ schvaluje Rozpočtový výhled obce 2021-2024.
č.60/19 – OZ schvaluje souhlasné prohlášení o vzniku vlastnického práva k
pozemku p.č.42/15 o celkové výměře 6m 2 a pověřuje starostu
podpisem prohlášení.
č.61/19 – OZ schvaluje termín uzavření nájemní smlouvy na pozemky
p.č.47/3 a p.č.25/8 v k.ú. Vidov mezi obcí a p. Fiedlerem, který pozemek
užívá, do příští schůze OZ.
K bodu č. 10 – Závěr
Místostarosta poděkoval přítomným za účast, popřál všem krásné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce a ukončil jednání
zastupitelstva ve 20:34.

Starosta:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Zapisovatel:

…………………...........................……
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Rozpočtové opatření č.11/2019
Rozpočtové opatření č.12/2019
Kopie geometrického plánu č. 498-229/2019
Hodnotící tabulka VŘ
Rozpočet obce na rok 2020
Rozpočtový výhled na období 2021-2024
Souhlasné prohlášení o vzniku vlastnického práva k pozemku
p.č.42/15
Příloha č. 8: Právní stanovisko Mgr. M.Capla ve věci vydržení vlastnického
práva k pozemku p.č.42/15
Příloha č. 9: Žádost manželů Simotových

