Zápis č. 3/2021
ze schůze obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 16.června od 18:00 hod. v budově Spolkového domu č.ev.
309.
Celkový počet členů zastupitelstva: 9
Přítomných: 8

Omluveni: 1 (Habrda)

Hosté: 16

Zasedání řídil místostarosta obce Mgr. Tomáš Hanus.
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 M.
Makoč a J.Anton, 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, pokud
nebudou chtít být jmenováni v zápise, uvedli tuto skutečnost na úvod svého
příspěvku či dotazu. Místostarosta T. Hanus přečetl navržený program schůze.
Navržený program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Prodej pozemků p.č.20/2 a 58/1
Doplnění POV Obce Vidov 2016-2022 – úpravy návsi
Zpráva kontrolního výboru - usnesení č. 34/20 a 35/20
Různé
Závěr

Místostarosta T. Hanus přečetl navržený program schůze a vyzval přítomné
zastupitele, zda mají návrhy na doplnění, či změnu navrženého programu.
Zastupitelka K. Lidralová, jako předkladatelka bodu č.5, požádala o přesunutí
bodu na začátek programu, neboť bude muset ze schůze OZ odejít dříve. Původní
bod č.5 bude nově zařazen jako bod č.3.
Místostarosta T. Hanus přečetl upravený program schůze a dává hlasovat o
navrženém programu schůze.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se: 0

Schválený program schůze:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Zpráva kontrolního výboru - usnesení č. 34/20 a 35/20
Prodej pozemků p.č.20/2 a 58/1

5.
6.
7.

Doplnění POV Obce Vidov 2016-2022 – úpravy návsi
Různé
Závěr

Místostarosta T. Hanus vyzval ověřovatele z minulé schůze OZ, zda předkládají
námitky k zápisu č. 2. Námitky nebyly uplatněny.
K bodu č. 2 – informace k plnění usnesení
Místostarosta T. Hanus předal slovo starostovi obce T. Šedivému, aby informoval
přítomné o plnění usnesení z minulé schůze zastupitelstva. V souvislosti s plněním
usnesení č.14/21 – OZ schvaluje dle doporučení výběrové komise výběr firmy
Staving CB s cenovou nabídkou 1 224 832 Kč bez DPH na zhotovitele chodníku a
pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou firmou informoval starosta
přítomné, že smlouva bude podepsána až po rozhodnutí o přiznání dotace z SFDI
v průběhu července. Starosta dále informoval, že administrátorka VŘ paní
Vrábková, která s obcí dlouhodobě spolupracovala, ukončuje na vlastní žádost další
spolupráci a to z důvodu lživých nařčení ze strany vidovského občana, ohledně
údajné manipulace s výše uvedenou zakázkou.
Bod vzat na vědomí.
K bodu č.3 – Zpráva kontrolního výboru - usnesení č. 34/20 a č.35/20
Místostarosta předal slovo K. Lidralové, předsedkyni kontrolního výboru, která
informovala přítomné o průběhu a výsledku jednání kontrolního výboru, které se
týkalo zjištěných nesrovnalostí v bodě č. 3 Zápisu č. 5/2015 z jednání zastupitelstva
obce Vidov mezi jeho archivovanou verzí a verzí zveřejněnou na webu obce.
K. Lidralová na základě doporučení JUDr. Heleny Novákové, se kterou kontrolní
výbor obce spolupracoval, navrhuje pověřit starostu obce Ing. Tomáše Šedivého a
předsedkyni KV Bc. K. Lidralovou podáním trestního oznámení na neznámého
pachatele pro trestný čin padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 TZ.
Starosta sdělil, že podání trestního oznámení považuje za krajní možnost a s
ohledem na skutečnost, že nevznikla žádná škoda, nechce být podavatelem
trestního oznámení a navrhuje podání trestního oznámení těmi zastupiteli, kteří pro
něj budou hlasovat. Zastupitel M. Dvořák přečetl své vyjádření ke Zprávě
kontrolního výboru a žádá, aby bylo přílohou zápisu. Část zastupitelů, včetně
navrhovatelky trvají na původním znění návrhu usnesení, jak bylo formulováno ve
Zprávě KV. Místostarosta dává hlasovat o návrhu pověřit starostu obce Ing. Tomáše
Šedivého a předsedkyni KV Bc. K. Lidralovou podáním trestního oznámení na
neznámého pachatele pro trestný čin padělání a pozměnění veřejné listiny podle §
348 TZ a to bez zbytečného odkladu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 5
proti: 0
Pro: Kostka, Dvořák ,Makoč, Lidralová, Anton
Proti: 0
Zdržel se: Kutiš, Šedivý, Hanus

zdrželo se: 3

K. Lidralová navrhuje pověřit kontrolní výbor prověřením jednacího řádu obce
v článku 14 bod 7 a předložením návrhu změny tohoto odstavce, pakliže bude
zjištěno, že současná úprava je v rozporu se zákonem. Svůj návrh předloží KV na
některém z příštích zasedání OZ. Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o návrhu
usnesení.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se: 0

Předsedkyně kontrolního výboru navrhuje na základě Zprávy kontrolního
výboru, aby po sepsání zápisu z OZ, podpisu příslušných osob a připojení příloh,
zapisovatel přes sešití opatřil zápis přelepkou, přes kterou bude vyznačeno razítko
obce a bezodkladně doplněny i podpisy ověřovatelů. Místostarosta konstatoval, že
zápisy z roku 2020 a zápisy z letošního roku jsou přelepkou a razítkem opatřeny a
považuje tuto ochranu za dostatečnou. Navrhovatelka trvá na návrhu usnesení.
Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se: 0

Předsedkyně kontrolního výboru navrhuje na základě Zprávy kontrolního výboru
pověřit správce internetových stránek zveřejnit zápis ze zasedání OZ ve strojově
čitelné verzi až poté, kdy bude i s přílohami a podpisy osob opatřen přelepkou
s razítkem obce a podpisy ověřovatelů. Místostarosta navrhuje zůstat u stávajícího
systému, kdy je, spolu s hotovým zápisem v papírové formě uloženým na obci
k nahlédnutí, automaticky vyvěšen zápis ve strojově čitelné formě (PDF) jako
příloha usnesení a zápis tak je k dispozici na webu bez jakékoliv prodlevy (čekání
na podpisy ověřovatelů). Část zastupitelů a navrhovatelka trvají na návrhu
usnesení. Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 5
proti: 2
Pro: Kostka, Dvořák, Anton, Lidralová, Kutiš
Proti: Hanus, Makoč
Zdržel se: Šedivý

zdrželo se: 1

Předsedkyně kontrolního výboru navrhuje na základě Zprávy kontrolního výboru
pověřit finanční výbor analýzou rozpočtových opatření za poslední tři ukončené
kalendářní roky a její předložení do 30. září 2021. Místostarosta T. Hanus dává
hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se: 0

Kontrolní výbor navrhuje řídit se při harmonizaci rozpočtu usnesením č. 49/17.
Starosta obce upozornil, že toto usnesení neurčuje postup provádění
rozpočtových opatření na příjmové straně, a proto navrhuje následující usnesení.
„OZ pověřuje starostu k provádění rozpočtových opatření na výdajové straně
rozpočtu do 300 000Kč na jedno rozpočtové opatření a na příjmové straně
neomezeně.“ Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o návrhu usnesení.

Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se: 0

Kopie Zápisu z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva obce Vidov ze dne
19.5.2021 bude součástí Zápisu č. 3 jako příloha č. 1. Vyjádření zastupitele M.
Dvořáky ke Zprávě kontrolního výboru bude součástí Zápisu č. 3 jako příloha č. 2.
Zastupitelka K. Lidralová se omluvila z dalšího průběhu jednání a v čase 19:55
opustila jednání OZ. Místostarosta konstatoval usnášeníschopnost zastupitelstva,
jednání OZ pokračuje dle schváleného programu.

K bodu č. 3 – Prodej pozemků 20/2 a 58/1
Na minulé schůzi bylo upozorněno na chybné uvedení čísla pozemku ve vyhlášení
záměru prodeje, správně se jedná o pozemek p.č. 20/2 (bod byl odložen). Záměr
prodeje byl znovu vyhlášen a vyvěšen na úřední desce po minulé schůzi 31.5.2021.
Záměr prodeje pozemku p.č.58/1 byl řádně vyhlášen po předminulé schůzi,
pozemek o výměře 11 m2 se nachází pod stavbou rekreačního objektu č.e.302.
Majitelka chaty č.e.302 se po informaci, že byl záměr schválen, obrátila na obec s
žádostí, zda by bylo možné odprodat i pozemek p.č.20/2. Na pozemku nejsou
žádné porosty (nemá charakter lesa) a je dlouhodobě užíván předchozími vlastníky i
současnou majitelkou chaty. Pozemek sousedí s pozemkem p.č.20/3, který ve
vlastnictví žadatelky. Pro obec, vzhledem k jeho nepatrné výměře 27 m 2, poloze u
objektu chaty, a tedy nemožnosti jej zalesnit, nemá pozemek zásadní význam. Na
dnešní schůzi je tedy možno hlasovat o prodeji obou pozemků, buď dohromady
nebo jednotlivě. Navrhovaná prodejní cena je ve výši 450Kč/m2 + úhrada nákladů
spojených s převodem kupující stranou. Místostarosta dává hlasovat o prodeji
pozemků p.č.20/2 a 58/1 za cenu 450Kč m2, úhradě nákladů spojených s převodem
pozemků kupující stranou a pověření starosty podpisem smlouvy.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 7

proti: 0

zdrželo se: 0

K bodu č. 6 – Doplnění POV Obce Vidov 2016-2022 – úpravy návsi
Místostarosta předal slovo starostovi obce, aby poskytl informace
k projednávanému bodu. Starosta informoval přítomné, že se naskytla možnost
podat žádost o dotaci z MAS Pomalší na úpravy veřejných prostranství. Termín
podání je 2.7.2021, výše dotace je 80 %. Realizace by probíhala až v roce 2022,
předpoklad schválení žádostí je listopad 2021. Z tohoto dotačního titulu nelze žádat
na výsadby zeleně. Na základě aktuálních dotačních možností navrhuje starosta
doplnit stávající POV Obce Vidov 2016-2022 následovně:
16. Úpravy návsi
-

úpravy povrchů ploch veřejných prostranství, náklady 300 – 400tis. Kč

-

úpravy a doplnění zeleně, náklady 100 – 200 tis. Kč
úpravy a doplnění drobné architektury a mobiliáře (lavičky, nástěnky,
kolostavy, veřejné osvětlení), náklady 50 – 100tis. Kč

Zastupitel V. Kostka navrhuje doplnění bodu do POV bez konkrétních částek.
Místostarosta dává hlasovat o návrhu na doplnění POV Vidov 2016 – 2022 o bod 16.
Úpravy návsi:
- úpravy povrchů ploch veřejných prostranství,
- úpravy a doplnění zeleně,
- úpravy a doplnění drobné architektury a mobiliáře (lavičky, nástěnky,
kolostavy, veřejné osvětlení).
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 5
proti: 1
Pro: Kostka, Kutiš, Šedivý, Hanus, Makoč
Proti: Dvořák
Zdržel se: Anton

zdrželo se: 1

K bodu č. 6 – Různé
V bodě různé bylo diskutováno o úhradě nákladů firmou Talawa za propadlý
chodník, o doplnění odpadkových košů v obci, o nepořádku u kontejnerů na
separovaný odpad, o využití služeb externího zapisovatele na jednáních OZ, o
stanovení pevných termínů jednání OZ v průběhu celého kalendářního roku, o
údržbě zeleně v obci.

Usnesení:
č. 16/21 – OZ pověřuje starostu obce Ing. Tomáše Šedivého a předsedkyni KV Bc.
K. Lidralovou podáním trestního oznámení na neznámého pachatele pro trestný čin
padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 TZ a to bez zbytečného odkladu,
č. 17/21 – OZ pověřuje kontrolní výbor prověřením jednacího řádu obce v článku
14 bod 7 a předložením návrhu změny tohoto odstavce, pakliže bude zjištěno, že
současná úprava je v rozporu se zákonem,
č. 18/21 – OZ pověřuje zapisovatele po sepsání zápisu z OZ, podpisu osob a
připojení příloh opatřit zápis přes sešití přelepkou, přes kterou bude vyznačeno
razítko obce a bezodkladně doplněny podpisy ověřovatelů,
č. 19/21 – OZ pověřuje správce internetových stránek zveřejnit zápis ze zasedání
OZ ve strojově čitelné verzi až poté, kdy bude i s přílohami a podpisy osob opatřen
přelepkou s razítkem obce a podpisy ověřovatelů,
č. 20/21 - OZ pověřuje finanční výbor analýzou rozpočtových opatření za poslední
tři ukončené roky a jejím předložení do 30. září 2021,

č. 21/21 - OZ pověřuje starostu prováděním rozpočtových opatření na výdajové
straně rozpočtu do 300 000Kč na jedno rozpočtové opatření a na příjmové straně
neomezeně,
č. 22/21 – OZ schvaluje prodej pozemků p.č.20/2 a 58/1 v k. ú. Vidov o celkové
výměře 38 m2 za cenu 450Kč m2, úhradu nákladů spojených s převodem pozemků
kupující stranou a pověření starosty podpisem smlouvy,
č. 23/21 – OZ schvaluje doplnění POV Vidov 2016 – 2022 o
Bod č. 16 - Úpravy návsi:
- úpravy povrchů ploch veřejných prostranství,
- úpravy a doplnění zeleně,
- úpravy a doplnění drobné architektury a mobiliáře (lavičky, nástěnky, kolostavy,
veřejné osvětlení).

K bodu č. 7: Závěr
Místostarosta poděkoval přítomným za účast a schůzi v čase 20:24 ukončil.
Příští schůze je plánována na 30.6.2021.

Starosta:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Zapisovatel:

…………………...........................……

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Kopie Zápisu z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva obce Vidov ze
dne 19.5.2021
Příloha č. 2: Vyjádření zastupitele M. Dvořáka ke Zprávě kontrolního výboru –
usnesení č.34/20 a 35/20.

