Zápis č. 3/2022
ze schůze obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 26. dubna od 18:00 hod. v budově Spolkového domu
č.ev. 309.
Celkový počet členů zastupitelstva: 9
Přítomných: 8

Omluveni:1(I.Habrda)

Hosté: 9

Zastupitel I. Habrda se telefonicky omluvil ze začátku jednání a dorazí na
jednání z 15 minutovým zpožděním.
Zasedání řídil starosta obce Ing. Tomáš Šedivý.
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 M. Kutiš, zapisovatelem byl jmenován T.
Hanus. Všichni přítomní byli informováni, že ze zasedání zastupitelstva
bude pořizován audiozáznam pro zveřejnění. Starosta obce vyzval
přítomné hosty, aby pokud nebudou chtít být jmenováni v zápise, uvedli
tuto skutečnost na úvod svého příspěvku či dotazu. Starosta T. Šedivý
přečetl navržený program schůze doplněný oproti pozvánce o bod č. 9 –
„Smlouva o spolupráci a vzájemné výpůjčce hasičské techniky JSDH Vidov
a SDH Vidov“, který navrhla zařadit zastupitelka K. Frčková.
Navržený program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Směna pozemků p.č.154/12, p.č.154/13
a p.č. 158/6 v lokalitě „U mlýna“
Rozpočtové opatření č.4/2022
Rozpočtové opatření č.5/2022
Zrušení OZV č.1/2014 o komunitním kompostování
Darovací smlouva pro MŠ Plav na rok 2022
Žádost o dotaci z MMR v programu „Ukrajina – rozšíření
veřejných ubytovacích kapacit.“
Smlouva o spolupráci a vzájemné výpůjčce hasičské techniky JSDH
Vidov a SDH Vidov
Různé
Závěr

Starosta T. Šedivý dává hlasovat o navrženém programu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti:0

zdržel se: 0

K zápisu z minulé schůze nebyly uplatněny žádné námitky.
K bodu č.2 – Informace k plnění usnesení z minulé schůze OZ
Starosta T. Šedivý informoval přítomné o plnění usnesení z minulé
schůze OZ. Zastupitel Dvořák vznesl požadavek, aby na příští schůzi byla
předložena informace, na jaké položky v rozpočtu byla přesunuta částka
231 000Kč, která nebyla dočerpána na realizaci strategického plánu.
Bod vzat na vědomí.
V čase 18:11 doplnil zastupitelstvo ze začátku jednání omluvený zastupitel
I. Habrda, zastupitelstvo dál jedná v plném složení 9 zastupitelů.
K bodu č.3 - Směna pozemků p.č.154/12, p.č.154/13
a p.č. 158/6 v lokalitě „U mlýna“
Na minulé schůzi byl vyhlášený záměr směny pozemků u mlýna. Nově
bude hranice vedena po vybudované opěrné zdi tak, aby zeď celým svým
objemem zůstala na obecním pozemku. Obec směnou získá 42m2,
p.Řehořová 40m2. Náklady za směnu uhradí obec. Starosta dává hlasovat
o směně pozemků p.č.154/12, p.č.154/13 a p.č. 158/6 za pozemky
p.č.91/4, p.č.91/5 a p.č.91/6 dle GP č.529-8/2022. Před vkladem do
katastru nemovitostí dojde k výmazu zástavního práva, které vázne na
pozemcích p.č.91/4, p.č.91/5 a p.č.91/6 oddělených z pozemku p.č.91/1.
dle GP č.529-8/2022 v lokalitě „U mlýna“. Kopie GP č. 529-8/2022 bude
přílohou zápisu jako příloha č.1.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti:0

K bodu č.4 – Rozpočtové opatření č.4/2022
Bod vzat na vědomí.

zdržel se: 0

K bodu č.5 – Rozpočtové opatření č.5/2022
Bod vzat na vědomí.
K bodu č.6 – Zrušení OZV č.1/2014 o komunitním kompostování
Z důvodu změny odpadové legislativy došlo ke zpřísnění podmínek pro
komunitní kompostárny. Současné umístění plochy nesplňuje podmínku
vzdálenosti 50m od vodního toku. Z tohoto důvodu bude nutné najít jinou
vhodnou plochu pro vybudování plochy pro kompostování. Do té doby je
nutné zrušit původní vyhlášku bez náhrady. V prostoru kompostárny bude
nadále možné odkládat větve ke štěpkování. Kompostovatelný materiál
bude odkládán do přistaveného kontejneru a bude podle potřeby odvážen
oprávněné osobě. Nakládání s bioodpady je nově od letošního roku
zajištěno svozovou firmou metodou door to door do nádob, které zajistila
obec Vidov. Občané, kteří si o nádobu nepožádali, tak mohou stále učinit
dodatečně, případně mohou ve sběrném dvoře požádat o kompostér na
bioodpad. Starosta dává hlasovat o zrušení OZV č.1/2014 bez náhrady.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti:0

zdržel se: 0

K bodu č. 7 – Darovací smlouva pro MŠ Plav na rok 2022
Starosta informoval přítomné o dohodě s obcí Plav na finančním daru
jako kompenzaci za 6 vidovských dětí navštěvujících MŠ Plav. Starosta
navrhuje, stejně jako v minulých letech, poskytnout finanční dar ve výši
5000Kč na žáka, celkem tedy 30 000Kč. Starosta dává hlasovat o návrhu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti:0

zdržel se: 0

K bodu č.8 - Žádost o dotaci z MMR v programu „Ukrajina –
rozšíření veřejných ubytovacích kapacit“
Starosta informoval přítomné o vypsání dotačního titulu MMR pro
úpravy objektů k ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Žádosti je možné
podávat do 31.5. nebo do vyčerpání alokace 900mil. Kč. Pro úpravy
obecní chaty č.e.311 vychází dotace maximální 120.000Kč – 3 lůžka
(jedno lůžko 40.000Kč). Kapacita 3 osoby vychází z plochy objektu, která
je nižší nežli 38 m2.

Uznatelné náklady jsou v našem případě max. 142.000Kč, z nich je
stanovena dotace 85% (120 000Kč). Uznatelné jsou výdaje týkající se
rekonstrukce objektu k pobytu. Neuznatelné výdaje jsou kanalizační a
vodovodní přípojky (předpokládaná cena 120 000Kč). Část prací by byla
realizována svépomocí, převážná část výdajů by byla určena na nákupy
materiálu – vybudování sprchy a WC, vymalování, doplnění nábytku.
V diskuzi byla zmíněna i realizace zateplení a opravy střechy, což by i
navýšilo celkovou částku na úpravu objektu. Zastupitelé se po diskuzi
dohodli na podání žádosti a pracovní poradě spojené s prohlídkou objektu
a stanovení celkového rozsahu stavebně-rekonstrukčních prací
a finančního rámce, který bude pro obec akceptovatelný. Starosta bude o
termínu jednání zastupitele informovat mailem. Starosta dává hlasovat o
podání žádosti.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti:0

zdržel se: 0

K bodu č.9 – Smlouva o spolupráci a vzájemné výpůjčce hasičské
techniky JSDH Vidov a SDH Vidov
Starostka SDH Vidov K. Frčková předložila žádost o vzájemnou
výpůjčku hasičské techniky JSDH Vidov a SDH Vidov. Hasičská technika
JSDH obce by byla využívána k tréninku a soutěžím družstev SDH Vidov.
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem Smlouvy o spolupráci a vzájemné
výpůjčce hasičské techniky JSDH Vidov a SDH Vidov. Starosta dává
hlasovat o návrhu smlouvy.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti:0

zdržel se: 0

K bodu č.10 - Různé

Starosta v bodě poděkoval organizátorům obecního plesu, informoval o
proběhlém výběrovém řízení na komunitní knihovnu a harmonogramu
stavebních prací – 2.5. předání staveniště, 30.6. dokončení stavebních
prací. Za Spolek přátel Vidova přednesl žádost o podporu akcí na tento rok
ze strany obce – Family fest – hudební festival s programem pro rodiny s
dětmi a 16. ročník Zelnobraní. Zastupitelé se dohodli, že by bylo vhodné

připravit nějaký koncept podpory kulturních, sportovních a společenských
akcí pořádaných v obci z rozpočtu obce, tak aby byly jasně vymezena
pravidla a podmínky pro získání finanční podpory z rozpočtu obce na tyto
události. Na letošní rok se zastupitelé dohodli na podpoře spolků
působících v obci (Spolek přátel Vidova, SK Vidov, SDH Vidov) ve výši
40 000Kč na spolek proti daňovému dokladu, či faktuře vystavené na
obec. Starosta dává hlasovat o návrhu na poskytnutí finančního příspěvku
na rok 2022 v maximální výši 40 000Kč na jeden spolek, pro Spolek přátel
Vidova, SK Vidov a SDH Vidov, jako finanční podporu na pořádání
kulturních, sportovních a společenských akcí. Částka bude spolkům
vyplacena jednorázově nebo průběžně proti daňovému dokladu nebo
faktuře vystavené na obec.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti:0

zdržel se: 0

Starosta dále poděkoval všem, kteří se zúčastnili akce „Ukliďme
Česko“ a informoval, že obec uspěla s žádostí o grant na dětské kroužky
v obci.
Předsedkyně kontrolního výboru oznámila plán kontroly nájemních
smluv uzavřených obcí a požádala o financování právní podpory při
kontrolní činnosti. Starosta informoval, že by měl být v souladu se
zákonem kontrolní výbor ke kontrole pověřen zastupitelstvem. Tato
interpretace byla některými zastupiteli zpochybněna, přesto se zastupitelé
dohodli na pověření kontrolního výboru hlasováním. Starosta dává
hlasovat o pověření kontrolního výboru kontrolou nájemních smluv do
15.8. 2022 a schvaluje využití právní pomoci při této činnosti.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení:
č. 11/22 - OZ schvaluje směnu pozemků p.č.154/12, p.č.154/13 a p.č.
158/6 za pozemky p.č.91/4, p.č.91/5 a p.č.91/6 dle GP č.529-8/2022.
Náklady směny uhradí Obec Vidov. Před vkladem do katastru nemovitostí
dojde k výmazu zástavního práva, které vázne na pozemcích p.č.91/4,
p.č.91/5 a p.č.91/6 oddělených pozemku p.č.91/1. OZ pověřuje starostu
jednáním v této věci a podpisem směnné smlouvy,

č. 12/22 - OZ ruší bez náhrady Obecně závaznou vyhlášku č.1 /2014,
kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití
zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce
schválenou dne 22.9.2014 usnesením č.51/14,
č. 13/22 – OZ schvaluje finanční dar obci Plav ve výši 30 000Kč
jako kompenzaci za šest žáků v MŠ Plav a pověřuje starostu jednáním
v této věci,
č. 14/22 – OZ schvaluje podání Žádost o dotaci z MMR v programu
„Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit“ a pověřuje starostu
jednáním v této věci a podáním žádosti,
č. 15/22 – OZ schvaluje Smlouvu o spolupráci a vzájemné výpůjčce
hasičské techniky JSDH Vidov a SDH Vidov a pověřuje starostu podpisem
smlouvy,
č. 16/22 – OZ schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022
v maximální výši 40 000Kč na jeden spolek, pro Spolek přátel Vidova, SK
Vidov a SDH Vidov, jako finanční podporu na pořádání kulturních,
sportovních a společenských akcí. Částka bude spolkům vyplacena
jednorázově nebo průběžně proti daňovému dokladu nebo faktuře
vystavené na obec,
č. 17/22 – OZ schvaluje pověření kontrolního výboru kontrolou
nájemních smluv do 15.8. 2022 a schvaluje využití právní pomoci při této
činnosti.

K bodu č. 11 – Závěr
Starosta obce Ing. T. Šedivý poděkoval přítomným za účast a ukončil
jednání zastupitelstva ve 20:00.

Starosta:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Zapisovatel:

…………………...........................……

Seznam příloh:
Příloha č. 1: Kopie GP č. 529-8/2022

