Zápis č. 1/2021
ze schůze obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 15. dubna od 18:00 hod. v budově Spolkového domu
č.ev. 309.
Celkový počet členů zastupitelstva: 9
Přítomných: 9

Omluveni: 0

Hosté: 10

Zasedání řídil místostarosta obce Mgr. Tomáš Hanus.
Navržený program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Doplnění finančního výboru – volba členů
Informace k JSDH obce
Inventarizace majetku a závazků za rok 2020
Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.58/1
Směrnice č.1/2021 pro zadávání veřejných zakázek
Smlouva o věcném břemeni– uložení kabelu do pozemku p.č.23/6
Zpráva kontrolního výboru – plnění usnesení za rok 2020
Zpráva kontrolního výboru - usnesení č. 34/20 a 35/20
Různé
Závěr

K bodu č.1 - Zahájení, schválení programu zasedání
Starosta Ing. Tomáš Šedivý přivítal členy zastupitelstva, přítomné hosty a
konstatoval usnášeníschopnost zastupitelstva. Ověřovateli zápisu byli
jmenováni I. Habrda a M. Makoč. Zapisovatelem byl jmenován T. Hanus.
Starosta obce předal vedení 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 T. Hanus přečetl navržený
program schůze.
Místostarosta navrhl textovou opravu u bodu „Smlouva o věcném břemeni–
uložení kabelu do pozemku p.č.23/6“, kde má být správné parcelní číslo 23/1 a
doplnění bodu „Rozpočtové opatření č.1 ,2“. Tento bod by byl v programu
zařazen jako bod č.3. Místostarosta dává hlasovat o navržených změnách
v programu schůze.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 0

Místostarosta T. Hanus přečetl upravený program schůze a dává hlasovat o
navrženém programu schůze.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 0

Navržený program schůze:
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Rozpočtové opatření č.1,2
Doplnění finančního výboru – volba členů
Informace k JSDH obce
Inventarizace majetku a závazků za rok 2020
Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.58/1
Směrnice č.1/2021 pro zadávání veřejných zakázek
Smlouva o věcném břemeni– uložení kabelu do pozemku p.č.23/1
Zpráva kontrolního výboru – plnění usnesení za rok 2020
Zpráva kontrolního výboru - usnesení č. 34/20 a 35/20
Různé
Závěr

Místostarosta T.Hanus vyzval ověřovatele z minulé schůze OZ, zda
předkládají námitky k zápisu z minulé schůze OZ. Ověřovatelé neuplatnili
žádné námitky.
K bodu č. 2 – Kontrola usnesení z minulé schůze OZ
Místostarosta T. Hanus předal slovo starostovi obce T. Šedivému, aby
informoval přítomné o plnění usnesení z minulé schůze zastupitelstva.
Bod vzat na vědomí.
K bodu č.3 – Rozpočtová opatření č. 1,2/2021
Zastupitel V. Kostka navrhuje pověření finančního výboru vypracováním
podrobnějších důvodových zpráv k budoucím rozpočtovým opatřením.
Místostarosta dává o návrhu hlasovat.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 0

Rozpočtová opatření č.1 a 2 byla vzata na vědomí. Kopie opatření budou
součástí Zápisu č. 1 jako přílohy č.1 a 2.
K bodu č. 4 – Doplnění finančního výboru – volba členů
Místostarosta T. Hanus informoval přítomné o dohodě s předsedou finančního
výboru M. Makočem na možném rozšíření finančního výboru z tříčlenného na
pětičlenný a podrobněji informoval přítomné o jednotlivých navrhovaných
nominantech na doplnění finančního výboru. Navrhovanými jsou P. Antonová,
Ing. P. Bohuš a Ing. K. Rybák. Zastupitel M. Dvořák vyjádřil názor, že rozšíření
považuje vzhledem k velikosti obce a náplni práce finančního výboru za zbytečné
a informoval přítomné, že rozšíření výboru by znamenalo do konce volebního
období navýšení rozpočtu o cca 20 000Kč. Místostarosta dává o návrhu na
pětičlenný finanční výbor hlasovat.
Hlasováním neschváleno.
Výsledek hlasování – pro: 4
proti: 4
Pro: Kutiš, Šedivý, Hanus, Habrda
Proti: Lidralová, Anton, Dvořák, Makoč
Zdržel se: Kostka

zdrželo se: 1

Zastupitel M. Dvořák navrhl na uvolněné místo ve stávajícím tříčlenném
finančním výboru P. Antonovou, která byla dlouhá léta účetní obce a má tedy
pro práci ve výboru odborné předpoklady.
Místostarosta připomněl, že o navrhované bylo hlasováno již na minulé
schůzi a nebyla zvolena. Vyjádřil stejný názor jako při minulé volbě, že
nepovažuje za vhodné, aby ve stejném volebním období, ve kterém zastávala
P. Antonová funkci účetní obce, byla i členkou finančního výboru, neboť by
mohla nastat situace, kdy by jako členka finančního výboru při případné
kontrole, kontrolovala de facto i svoji činnost. Z těchto důvodů nepovažuje
návrh za vhodný, přestože navrhovaná v době volby již jako účetní obce
nepracuje.
Zastupitel obce M. Dvořák informoval, že neexistuje nařízení, které by toto
zakazovalo a proto nic nebrání nominaci P. Antonové na členku finančního
výboru.
Místostarosta dává o návrhu na zastupitele M. Dvořáka hlasovat.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 5
proti: 4
Pro: Lidralová, Anton, Dvořák, Makoč, Kostka
Proti: Kutiš, Šedivý, Hanus, Habrda

K bodu č. 5 - Informace k JSDH obce

zdrželo se: 0

Starosta obce T. Šedivý oznámil, že 29.3.2021 byl velitelem JSDH jmenován
pan M. Frček. Byl předložen návrh na zřízení JSDH jako organizační složky obce.
Zastupitel M. Kutiš informoval přítomné, že dle metodiky pro zřizování
jednotky by při zřizování jednotky měli být známi a uvedeni i členové jednotky.
V současné době nejsou jména členů známa. Velitel JSDH M. Frček se zavázal
k dodání jmenného seznamu devítičlenné jednotky do deseti dnů.
Místostarosta dává hlasovat o návrhu na zřízení JSDH jako organizační
složky obce. Kopie zřizovací listiny JSDH bude součástí Zápisu č. 1 jako příloha
č.3.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 0

K bodu č. 6 - Inventarizace majetku a závazků za rok 2020
Starosta obce informoval přítomné, že k práci v inventarizační komisi byli
osloveni všichni členové zastupitelstva. Invetarizační komise pracovala ve
složení: Šedivý, Hanus, Kutiš, Makoč, Habrda. V textu jednoho z dokumentů o
proběhlé inventarizaci ("Příkaz k provedení inventarizace majetku, závazků a
pohledávek 2020") byla nalezena textová chyba – v textu byl na dvou místech
ponechán špatný datum z roku 2019, který nesouhlasil s hlavičkou dokumentu.
Starosta požádal zastupitele o pověření opravou chyb v textu. Místostarosta
dává hlasovat o pověření starosty textovou opravou dokumentu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 0

Zastupitelstvo vzalo inventarizaci majetku a závazků za rok 2020 na vědomí.
K bodu č. 7 - Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.58/1
Pozemek o výměře 11m2 se nachází pod stavbou rekreačního objektu
č.e.302. Případný prodej bude realizován na některé z příštích schůzí OZ.
Místostarosta dává hlasovat o záměru vyhlášení prodeje pozemku č. 58/1.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 0

K bodu č. 8 - Směrnice č.1/2021 pro zadávání veřejných zakázek
Důvodem ke změně směrnice je novela zákona o zadávání veřejných
zakázek – společensky odpovědné zadávání. Text směrnice je uveden do
souladu se zákonem. Parametry zadávání zakázek zůstaly beze změny.

Místostarosta dává hlasovat o vnitřní směrnici č. 1/2021 pro evidenci a
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Tato směrnice ruší a nahrazuje směrnici č.1/2019 schválenou dne 14.1.2019.
Kopie směrnice bude součástí Zápisu jako příloha č. 4.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 0

K bodu č.9 – Smlouva o věcném břemeni– uložení kabelu do pozemku
p.č.23/1
Starosta informoval přítomné o situaci. Jedná se o smlouvu o věcném
břemeni na uložení kabelu do pozemku p.č.23/1 v k.ú. Vidov na základě GP
516-27/2021 mezi obcí Vidov a firmou EG.D, a.s. Obec Vidov obdrží
jednorázovou úhradu 1000Kč. Místostarosta dává hlasovat o návrhu smlouvy a
pověření starosty podpisem smlouvy. Kopie GP 516-27/2021 bude součástí
Zápisu č.1 jako příloha č.5.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 0

K bodu č.10 – Zpráva kontrolního výboru – plnění usnesení za rok
2020
Místostarosta předal slovo K. Lidralové, předsedkyni kontrolního výboru,
která seznámila přítomné se závěry jednání KV ze dne 25.2.2021. KV
neshledal pochybení v plnění usnesení za rok 2020 a navrhl sjednocení formátu
příloh k „Výpisu usnesení“ (Zápisy z OZ) do formátu PDF. Místostarosta dává
hlasovat o návrhu. Kopie Zápisu z jednání KV ze dne 25.2.2021 bude součástí
Zápisu č. 1 jako příloha č. 6.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 0

Zpráva kontrolního výboru ze dne 25.2.2021 byla vzata na vědomí.
K bodu č.11 –Zpráva kontrolního výboru - usnesení č. 34/20 a 35/20
Místostarosta předal slovo K. Lidralové, předsedkyni kontrolního výboru,
která seznámila přítomné se závěry jednání KV ze dne 3.2.2021. Ve věci
usnesení č.34/20 bylo sděleno, že šetření a kontrola nadále probíhá. Ve věci
usnesení č. 35/20 navrhuje KV řídit se při harmonizace rozpočtu usnesením č.

49/17. K. Lidralová navrhuje hlasovat o návrhu KV řídit se při harmonizaci
rozpočtu usnesením č. 49/17. Místostarosta T. Hanus upozornil, že usnesení č.
49/17 nebylo zrušeno, je aktivní a stále platí, proto považuje za duplicitní
hlasovat o stále platném usnesení. Navrhovatelka bodu přesto trvá na svém
návrhu. Místostarosta dává hlasovat o návrhu. Kopie Zápisu z jednání KV ze
dne 3.2.2021 bude součástí Zápisu č. 1 jako příloha č. 7.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se: 1(Šedivý)

Zpráva kontrolního výboru ze dne 3.2.2021 byla vzata na vědomí.

K bodu č.12 - Různé
Starosta informoval o doplnění vodorovného značení na komunikaci
v řadovkách, které by mělo přispět k větší bezpečnosti v dané lokalitě.
Probíhají ještě jednání s projektantem dopravních staveb na způsobech
zpomalení provozu v lokalitě. Po obdržení návrhů na bude starostou obce
svolána pracovní porada zastupitelů.
Zastupitel Anton informoval, že byla poptána cenová nabídka na instalaci
lávky přes přepad rybníka Jakub. Bude do konce týdne. Dále informoval, že
v rámci vyvození cesty u tůní, byly do cesty vyvozeny i materiály, které tam
nepatří (plasty, železo, PU pěna). Starosta informoval, že je v kontaktu
s firmou, která navážení realizovala a řeší se způsob nápravy. Po dotazu na
platby nájmu v obecních prostorách (hospoda, kadeřnictví) starosta uvedl, že
hospoda při současném provozu (výdejní obědové okno) nájem platí (k
prominutí nájmu došlo pouze počátkem roku 2020, kdy byla provozovna
nařízeními zcela zavřena), kadeřnictví platí pouze energie, nájem z důvodu
zákazu provozu nikoliv.
Dotace na komunitní knihovnu byla řádně podána, čeká se na vyjádření.
Starosta informoval o dohodě na platbě za žáka v MŠ Plav mezi obcí Plav a
obcí Vidov ve výši 5 000Kč za žáka, celkem při počtu 6 dětí činí částka
30 000Kč. Starosta po dohodě s obcí Plav navrhuje schválení finančního daru
obci Plav ve výši 30 000Kč. Místostarosta dává hlasovat o návrhu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 0

Místostarosta informoval přítomné, že proběhne v režii povodí odbahnění
koryta Malše nad jezem. Po odbahnění bude doplněn písek na pláž a
vybagrovaný břeh. Prostor ke koupání bude sečen a doplněn o převlíkárnu.
Z důvodu nemoci provozovatele byl zatím bez náhrady zrušen závoz
pojízdnou prodejnou.
Výpadky veřejného osvětlení se řeší, zatím nebyla lokalizována porucha.
V příštím týdnu bude přistaven měřící vůz provozovatele distribuční sítě.
Po schválení směrnice pro výběrová řízení na dnešní schůzi budou osloveni

zastupitelé o nahlášení účasti ve výběrové komisi na výstavbu chodníku od
návsi směrem k rybníku.
Na návsi byla umístěn box a zprovozněna služba Zásilkovny. Současně je
zdarma vypracovávána studie revitalizace návsi. Po jejím dokončení bude
starostou svolána pracovní porada k případným realizacím návrhů úprav návsi.
Usnesení:
č. 1/21 – OZ pověřuje finanční výbor vypracováním podrobnějších
důvodových zpráv k budoucím rozpočtovým opatřením,
č. 2/21 – OZ schvaluje paní P. Antonovou členkou finančního výboru,
č. 3/21 – OZ schvaluje zřízení JSDH jako organizační složky obce,
č. 4/21 – OZ pověřuje starostu opravou dvou textových chyb
dokumentu "Příkaz k provedení inventarizace majetku, závazků a
pohledávek 2020",
č. 5/21 – OZ schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku č. 58/1 o celkové
výměře 11 m2,
č. 6/21 – OZ schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2021 pro evidenci a zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu. Tato směrnice ruší a nahrazuje
směrnici č.1/2019 schválenou dne 14.1.2019,
č. 7/21 – OZ schvaluje smlouvu o věcném břemeni na uložení kabelu do
pozemku p.č.23/1 v k.ú. Vidov dle GP 516-27/2021 mezi obcí Vidov
a firmou EG.D, a.s. za jednorázovou úhradu 1000Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy,
č. 8/21 – OZ schvaluje sjednocení formátu příloh k „Výpisu usnesení“ (Zápisy
z OZ) do formátu PDF,
č. 9/21 – OZ schvaluje povinnost řídit se při harmonizaci rozpočtu usnesením
č. 49/17,
č. 10/21 – OZ schvaluje finanční dar obci Plav ve výši 30 000Kč jako
kompenzaci za šest žáků v MŠ Plav.

K bodu č. 11 – Závěr
Místostarosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání
zastupitelstva ve 19:40.

Starosta:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Zapisovatel:

…………………...........................……

Seznam příloh:
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

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

Rozpočtové opatření č.1/2021
Rozpočtové opatření č.2/2021
Kopie zřizovací listiny JSDH
Kopie směrnice č. 1/2021
Kopie GP 516-27/2021
Kopie Zápisu z jednání KV ze dne 25.2.2021
Kopie Zápisu z jednání KV ze dne 3.2.2021

