Dodatek k Zápisu č.4 ze 17.9.2020
Změna znění bodu č.3 ze Zápisu č.4 ze 17.9.2020 schválená na jednání
zastupitelstva konaného dne 14.12.2020 od 17:30 v budově Spolkového domu
č.ev.309.
Navržené znění bodu č.3 v Zápisu č.4 se zapracovanou námitkou:
K bodu č. 3 – Rozpočtová opatření č. 6.,7.,8./2020
U opatření č.7 došlo omylem k předčasnému stažení z webu obce a ne
všichni zastupitelé měli toto opatření k dispozici. Zastupitel M.Dvořák upozornil
na nesrovnalosti na výdajové straně tohoto opatření v paragrafu 3613 položka
5169. Tato skutečnost bude prověřena a rozpočtové opatření bude předloženo
na příští schůzi OZ. U rozpočtového opatření č.8 upozornil zastupitel M.
Dvořák, že na výdajové straně přesáhla celková změna 300 000Kč a domnívá
se, že starosta nemohl toto opatření harmonizovat. Tato skutečnost bude
prověřena a rozpočtové opatření bude předloženo na příští schůzi OZ.
Rozpočtové opatření č.6 bylo vzato na vědomí.
Kopie rozpočtového opatření č.6 bude součástí Zápisu č.4 jako příloha č.1.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdržel se:0

Změna znění bodu č.9 ze Zápisu č.4 ze 17.9.2020 schválená na jednání
zastupitelstva konaného dne 14.12.2020 od 17:30 v budově Spolkového domu
č.ev.309.
Navržené znění bodu č. 9 v Zápise č.4 se zapracovanou námitkou:
K bodu č.9 – Zřízení hasičské jednotky JSDH v obci Vidov
Předkladatelka bodu K. Lidralová navrhuje zřízení JSDH Vidov. Informovala
přítomné, že podklady byly předloženy na minulé schůzi OZ a informovala i o
schůzce zastupitelů se zástupcem HZS panem Mrázem. Místostarosta T. Hanus
upozornil na skutečnost, že v pondělí před schůzí OZ proběhla ještě schůzka na
OÚ Roudné. Obec Roudné vlastní kompletní vybavení, včetně hasičárny a
zástupci obce jsou ochotni spolupracovat s obcí Vidov na společné jednotce.
Místostarosta T. Hanus navrhuje zatím, i vzhledem ke skutečnosti, že školení
členů jednotky proběhne až na jaře příštího roku, nespěchat se zřízením
jednotky a zvážit, vzhledem k značné finanční zátěži obecního rozpočtu,
všechny možné varianty zajištění požární ochrany obce. Místostarosta
připomněl všechny varianty a jejich finanční zatížení pro obec– smlouva s obcí
Nedabyle o zajištění požární ochrany (15-20 000Kč/rok), spolupráce obcí
Roudné a Vidov na společné jednotce (obec Roudné vlastní veškeré potřebné
vybavení, bylo by nutné pouze vybavit vidovské družstvo ochrannými
pomůckami) a zřízení samostatné vidovské jednotky (pořizovací náklady cca
500 000Kč, potřeba vybudovat v blízké budoucnosti hasičárnu, pořízení

vhodného dopravního prostředku). Upozornil na nulovou základnu
dobrovolných hasičů ve Vidově, zpochybnil akceschopnost jednotky vzhledem
k pracovním povinnostem členů jednotky ve svých civilních zaměstnáních
v Českých Budějovicích, či jeho okolí, zmínil minimální počty zásahů jednotek
v okolních obcích a z těchto důvodů vyjádřil pochybnost o účelnosti
vynaložených předpokládaných nákladů i v souvislosti s očekávaným propadem
ekonomiky v nejbližších letech. Zastupitel M. Dvořák upozornil, že není nutné
vybudovat hasičárnu. Dle sdělení p.Mráze z HZS JK postačí pro uskladnění
výstroje a výzbroje JSDH nepromrzající prostor. M. Dvořák uvedl, že
v současné době takový prostor obec má k dispozici. Je to budova bývalého
obchodu, která byla postavena v roce 1933 pro potřeby vidovských hasičů a
také jako hasičárna sloužila. Předkladatelka K. Lidralová informovala přítomné
o seznamu 15 potenciálních členů, majících zájem o činnost v jednotce a
marné snaze o spolupráci s obcí Roudné, neboť potenciální členové jednotky
s obcí Roudné spolupracovat nechtějí a jednoznačně preferují vznik samostatné
JSDH Vidov. Předkladatelka bodu K. Lidralová navrhuje hlasovat o zřízení JSDH
Vidov. Místostarosta dává hlasovat o zřízení JSDH Vidov.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:6
proti: 1
Pro: Dvořák, Hanus, Kostka, Lidralová, Makoč, Anton
Proti: Šedivý
Zdržel se: Kutiš, Habrda
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