Zápis č. 4/2021
ze schůze obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 30.června od 18:00 hod. v budově Spolkového domu č.ev.
309.
Celkový počet členů zastupitelstva: 9
Přítomných: 9

Omluveni: 0

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 K.
Lidralová, M. Kutiš, 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.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Záměr revitalizace bikrosové dráhy
Zapojení do projektu REKOLA
Rozpočtové opatření č.5/2021
Rozpočtové opatření č.8/2020
Účetní závěrka za rok 2020
Závěrečný účet obce a audit za rok 2020
Závěrečný účet SMO Pomalší 2020
Podnět občanů k JSDH obce
Různé
Závěr

Starosta obce jako navrhovatel bodu č.3 oznámil stažení bodu z programu,
místo tohoto bodu navrhl zařazení bodu „Vnitřní směrnice č.2/2021 – Směrnice pro
evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce
Vidov“ jako bodu č.4 a doplnění bodu „Informace k plnění usnesení z minulé schůze
OZ“ jako bodu č. 2. Místostarosta T. Hanus přečetl upravený program schůze.
Místostarosta dává hlasovat o navrženém programu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9
Schválený program schůze:
1.

Zahájení

proti: 0

zdrželo se: 0

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Informace k plnění usnesení z minulé schůze OZ
Záměr revitalizace bikrosové dráhy
Vnitřní směrnice č.2/2021 – Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Vidov
Rozpočtové opatření č.5/2021
Rozpočtové opatření č.8/2020
Účetní závěrka za rok 2020
Závěrečný účet obce a audit za rok 2020
Závěrečný účet SMO Pomalší 2020
Podnět občanů k JSDH obce
Různé
Závěr

Místostarosta vyzval ověřovatele minulého zápisu k předložení případných
námitek k zápisu č. 3. Ověřovatel J. Anton přednesl námitky.
V bodě č. 2 navrhuje zcela vyškrtnout větu: „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.“,
z důvodu, že zastupitelům nebylo sděleno jméno občana, který tuto paní nařknul.
Místostarosta dává hlasovat o námitce.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 5
proti: 3
Pro: Dvořák, Kostka, Lidralová, Anton, Makoč
Proti: Hanus, Šedivý, Habrda
Zdržel: Kutiš

zdrželo se: 1

Změna Zápisu č. 3 bude součástí Zápisu č. 3 jako Dodatek k Zápisu č.3
z 16.6.2021.
V bodě č. 3 změnit znění věty: „K. Lidralová na základě doporučení JUDr. Heleny
Novákové, ze 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.“ na „Kontrolní výbor na základě doporučení JUDr.
Heleny Novákové…“.
Místostarosta dává hlasovat o námitce.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 0

Změna Zápisu č. 3 bude součástí Zápisu č. 3 jako Dodatek k Zápisu č.3
z 16.6.2021.

Dále v bodě č. 3 požaduje doplnění dotazu zastupitele V. Kostky, který vnesl dotaz
na člena KV M. Kutiše, proč se zdržel hlasování, když se zápisem KV souhlasil a
podepsal jej a požaduje doslovný přepis odpovědi M. Kutiše z audiozáznamu
s odůvodněním, že jde o velice závažný počin ze strany zastupitele M. Kutiše.
Místostarosta dává hlasovat o námitce.
Hlasováním neschváleno.
Výsledek hlasování – pro: 4
proti: 1
Pro: Dvořák, Kostka, Lidralová, Anton
Proti: Hanus
Zdržel: Kutiš, Makoč, Šedivý, Habrda

zdrželo se: 4

Dodatek k Zápisu č.3 z 16.6.2021 bude součástí Zápisu č. 4 jako příloha č. 1.

K bodu č. 2 - Informace k plnění usnesení z minulé schůze OZ
Starosta informoval přítomné o plnění usnesení z minulé schůze OZ.
V souvislosti s plněním usnesení č. č. 16/21 informoval, že podání trestního
oznámení na neznámého pachatele připraví JUDr. H. Nováková.
Bod vzat na vědomí.
K bodu č. 3 – Záměr revitalizace bikrosové dráhy
Místostarosta informoval o záměru přebudování zhruba poloviny bikrosového
okruhu na tzv. pumptrackový okruh. Na obecní úřad se obrátila skupina mladých
lidí (14-17 let) z okolí Vidova, která by se v případě realizace projektu podílela na
vybudování pumptracku a zajišťovala by údržbu a provozuschopný stav dráhy.
Dráha na pumptrack by byla volně přístupná a sloužila by i vidovským dětem.
Garantem projektu za obec byl navržen místostarosta T. Hanus. Zastupitelé se
dohodli na investici v maximální výši 50 000 Kč. Místostarosta dává hlasovat o
návrhu na úpravu části bikrosové dráhy na pumptrack. Osobou zodpovědnou za
projekt je navržen místostarosta T. Hanus, maximální výše investice ze strany obce
by činila 50 000Kč.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 0

K bodu č. 4 – Vnitřní směrnice č.2/2021 – Směrnice pro evidenci veřejných
zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Vidov
Při výběru firmy na realizaci zakázky na doplnění veřejného osvětlení výběrovou
komisí bylo osloveno sedm firem, ale doručena byla pouze jedna cenová nabídka. U
zakázek malého rozsahu v rozmezí 150 001 – 500 000 požaduje stávající směrnice
alespoň 3 cenové nabídky. V této souvislosti navrhuje starosta obce úpravu znění

směrnice v bodě 2.3.2. a schválení nové směrnice s úpravou výše jmenovaného
bodu tak, aby u stavebních zakázek při oslovení minimálně tří firem, bylo v případě,
že dorazí pouze jedna nabídka, možné zakázku realizovat. Ostatní parametry
směrnice se nemění. Celé znění bodu 2.3.2 je následující:
„Před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota je
nad 150.001,-Kč a nepřesáhne 500.000,- Kč bez DPH, je komise pro výběr
nejvhodnější nabídky povinna provést zjednodušený průzkum trhu. Zjednodušený
průzkum trhu spočívá u zakázek na dodávky a služby v zajištění alespoň 3
cenových nabídek od 3 dodavatelů, u kterých lze předpokládat, že jsou schopni
řádně realizovat zakázku. Nabídky mohou být předloženy písemně, e-mailem ve
formě elektronických nabídek bez zaručeného elektronického podpisu, ve formě
nabídek na reklamních letácích či formou ceníku na internetu apod. Zjednodušený
průzkum trhu musí být zaměřen především na cenu, termín plnění, záruku a další.
Zaslané nabídky od jednotlivých dodavatelů založí k jednoduché písemné
dokumentaci o veřejné zakázce malého rozsahu (např. k objednávce, smlouvě
atd.). U zakázek na stavební práce zadavatel písemně vyzve nejméně 3 dodavatele
k předložení nabídky, u kterých lze předpokládat, že jsou schopni zakázku řádně
zrealizovat.“
Místostarosta dává hlasovat o Vnitřní směrnici č.2/2021 – Směrnice pro evidenci
veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Vidov, která
ruší a nahrazuje Vnitřní směrnici č.1/2021 schválenou 15.4.2021 usnesením č.
6/21.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 0

Kopie Vnitřní směrnice č.2/2021 – Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Vidov bude součástí Zápisu č. 4
jako příloha č. 2.
K bodu č. 5 – Rozpočtové opatření č. 5/2021
Rozpočtové opatření bylo vzato na vědomí. Kopie rozpočtového opatření č. 5/21
bude součástí Zápisu č. 4 jako příloha č. 3.
K bodu č. 6 – Rozpočtové opatření č. 8/2020
Starosta obce navrhuje schválit toto rozpočtové opatření hlasováním. Rozhodující
výdajové položky v tomto opatření jsou zrealizovaná parkovací stání od firmy ERTL
(290 000 Kč) a instalace klimatizace do budovy OÚ (75 000Kč). Opatření bylo vzato
na vědomí na schůzi 14.12.2020, přesto by bylo lepší jej před hlasováním o
Závěrečném účtu 2020 dodatečně schválit, vzhledem k existenci více usnesení
týkajících se pravomoci starosty harmonizovat rozpočet. Starosta uvedl, že se
domnívá, že dle výkladu MV ČR jsou stále platná všechna naše usnesení týkající se
rozpočtových opatření, neboť nebyla jednoznačně zrušena. Zastupitel M. Dvořák
uvedl, že dle zákona je platné pouze poslední usnesení, které automaticky ruší
předchozí usnesení týkající se stejné věci a dodatečné schválení považuje v rozporu
se zákonem. Dále zastupitel upozornil, že rozpočtové opatření by mělo být

schvalováno před jeho profinancováním. Zastupitelka K. Lidralová požaduje do
zápisu konstatování starosty, že pokud by byla účetní chytrá a rozdělila obě položky
do dvou opatření, tak jako se to děje v jiných obcích, bylo by vše procesně
v pořádku. Místostarosta dává hlasovat dodatečném schválení rozpočtového
opatření č. 8/2020.
Hlasováním neschváleno.
Výsledek hlasování – pro: 4
proti: 4
Pro: Kutiš, Šedivý, Habrda, Hanus
Proti: Dvořák, Kostka, Lidralová, Makoč
Zdržel: Anton

zdrželo se: 1

K bodu č. 7 – Účetní závěrka za rok 2020
Zastupitel V. Kostka konstatoval, že má k účetní závěrce stejně jako finanční
výbor výhrady, ale nechce blokovat možnosti obce v čerpání dotací a proto účetní
závěrku schválí.
Místostarosta dává hlasovat o účetní závěrce za rok 2020.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 0

K bodu č. 8 – Závěrečný účet obce a audit za rok 2020
Zastupitel M. Dvořák upozornil, že starosta obce u rozpočtových opatření č. 4, 5
a 8/2020 překročil svou pravomoc harmonizovat rozpočet na výdajové straně do
300 000Kč na jedno rozpočtové opatření a požaduje uvést tuto informaci jako
výhradu při schvalování Závěrečného účtu obce za rok 2020. Zastupitel V. Kostka
doporučuje schválit Závěrečný účet obce za rok 2020 s výhradami uvedenými ve
zprávě finančního výboru ze dne 24.6.2021. Místostarosta dává hlasovat o auditu za
rok 2020 a závěrečném účtu obce za rok 2020 s výhradami:
a) zastupitele M. Dvořáka, že u rozpočtových opatření č. 4, 5 a 8/2020 překročil
starosta svou pravomoc harmonizovat rozpočet na výdajové straně do 300 000Kč
na jedno rozpočtové opatření
b) s výhradami uvedenými ve zprávě FV ze dne 24.6.2021.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se: 1(Kutiš)

Zpráva finančního výboru ze dne 24.6.2021 bude součástí Zápisu jako příloha č.4 a
bude i přílohou Závěrečného účtu za rok 2020.
K bodu č. 9 – Závěrečný účet SMO Pomalší 2020
Zastupitelé vzali bod na vědomí.

K bodu č. 10 – Podnět občanů k JSDH obce
Starosta přečetl odpověď na podnět občanů k JSDH obce ze schůze OZ
z 27.5.2021, kterou zpracoval na základě podkladů od velitele JSDH Vidov M. Frčka,
informací od p. Mráze z HZS a zápisů OZ Vidov, týkající se těchto požadavků:
1) Informování veřejnosti o rozdílu ve fungování mezi SDH (spolek) a JSDH (obec)
a jejich financování.
2) Informování veřejnosti o náplni práce JSDH dle zákona o požární ochraně.
3) Předložení vyhodnocení zásahů požárních jednotek na území katastru obce Vidov
v členění na zásahy spojené s obecním ohrožením, kde je nutný zásah
profesionální jednotky a ostatní za posledních 5 let.
4) Informování veřejnosti o finančním zatížení obce spojené se zřízením a provozem
JSDH Vidov letos a v dalších pěti letech.
5) Předložení nákladů na zajištění požární ochrany obce jinou obcí.
1) Informování veřejnosti o rozdílu ve fungování SDH (spolek) a JSDH
(jednotka) a jejich financování
-

-

SDH Vidov je pobočným spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
jakožto samostatná právnická osoba je financován z členských příspěvků,
darů a z dotací, o které žádá sám.
Jednotka SDH obce Vidov je organizační jednotkou obce, je plně finančně i
materiálně zajišťována z obecního rozpočtu, popř. z dotací vypisovaných např.
krajem, MV apod. O tyto finanční prostředky za JSDH žádá obec.

2) Informování veřejnosti o náplni práce JSDH Vidov dle zákona o
požární ochraně

-

Zabezpečování požární ochrany (dále jen „PO“) na území obce je svěřeno do
pravomoci obce. V současné době základní páteř systému plošného pokrytí
území krajů jednotkami PO tvoří jednotky hasičských záchranných sborů
krajů, které jsou při své činnosti významnou měrou doplňovány a
podporovány jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí.
Zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce a
zabezpečení její připravenosti k zásahu (akceschopnosti) dle § 29 zákona o
PO je z organizačního, materiálního i finančního hlediska v samostatné
působnosti obcí. Obec v samostatné působnosti zřizuje jednotku SDH obce.
Hlavní náplní je: hašení požárů a provádění záchranných prací při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech a plnění dalších úkolů v oblasti
ochrany obyvatelstva.

-

Základní úkoly jednotek požární ochrany dle Zákona č. 91/1995 Sb.

-

(1) Jednotka požární ochrany plní tyto základní úkoly
a) provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při
soustředění a nasazování sil a prostředků,
b) provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech,

c) podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu hasičskému záchrannému
sboru okresu.
(2) Výkonem služby příslušníků, zaměstnanců podniků a členů zařazených v
jednotkách požární ochrany se podle tohoto zákona rozumí veškerá činnost
směřující k předcházení požárům a jejich zdolávání, snižování následků živelních
pohrom a jiných mimořádných událostí včetně zvyšování akceschopnosti jednotky
požární ochrany. Výkon služby se člení na organizační a operační řízení.
(3) Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické
a odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek
požární ochrany. Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o
skutečnostech vyvolávajících potřebu nasazení sil a prostředků požární ochrany,
provedení požárního zásahu a záchranných prací při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech, do návratu sil a prostředků požární ochrany na základnu.
(4) Při zdolávání požáru spolupracují jednotky požární ochrany s Policií České
republiky a dalšími orgány podle zvláštních předpisů.
(5) Podrobnosti o úkolech jednotek požární ochrany stanoví právní předpis.
3) Předložení vyhodnocení zásahů požárních jednotek na území katastru
obce Vidov v členění na zásahy spojené s obecným ohrožením, kde je
nutný zásah profesionální jednotky a ostatní za posledních 5 let
Zásahy za posledních pět let dle podkladů od HZS Jihočeského kraje:
3x
7x
2x
2x
3x
5x

o požár – ANO (mimo hašení v objektech)
odstranění padlého stromu - ANO
planý poplach – (ANO)
otevření bytu - NE
dopravní nehoda - NE
ostatní technická pomoc – ANO
-

ANO - znamená, že JSDH obce má oprávnění zasahovat
NE – znamená, že JSDH obce nemá oprávnění zasahovat (dle konzultace s
HZS - p. Mráz)

4) Informování veřejnosti o finančním zatížení obce spojené se zřízením
a provozem JSDH Vidov letos a v příštích 5 letech
-

Na rok 2021 schválena částka 400.000,- Kč v rozpočtu obce. Tato částka
pokryje vybavení jednotky pro splnění podmínek akceschopnosti JSDH.
Rok 2022 předpokládána částka cca 100.000,- Kč (dovybavení JSDH - nákup
plovoucího čerpadla a motorové pily apod.)
Roky 2023 -2025 dle běžné praxe v obdobně velkých obcích se počítá
s částkou cca 50.000,- Kč na rok z obecního rozpočtu
Co se týče výstavby hasičské zbrojnice, jsou zastupitelé i členové JSDH ve
svých úvahách střízliví. Prostor pro dočasné uložení výstroje i výzbroje JSDH
v tuto chvíli má. Výstavba nové hasičárny je projekt časově i finančně velmi
náročný nikoliv však nemožný. Aktivním přístupem můžeme o vybudování
plnohodnotné zbrojnice usilovat v průběhu příštích let. Výstavba hasičárny při
splnění stavebně technických podmínek pro tento typ budovy představuje
investici ve výši 8 – 12mil. Kč v cenách roku 2021 (první pololetí). Pro
výstavbu je možné získat dotace z různých zdrojů (Jihočeský kraj,

Ministerstvo vnitra, MAS Pomalší apod.), konkrétní výše dotace se odvíjí od
dotačních titulů vypsaných v době projektové připravenosti objektu.
5)Předložení nákladů na zajištění požární ochrany jinou obcí
-

-

Ze sousedních obcí připadají v úvahu vzhledem k dojezdové vzdálenosti čtyři:
Staré Hodějovice – nechtějí poskytnout
Roudné – jednotka existuje pouze „na papíře“, nelze využít
Nedabyle – v loňském roce před hlasováním o zřízení jednotky přislíbeno
v případě potřeby v ceně do 25.000,- Kč/rok. V současné době nelze
požadavku vyhovět z důvodu nedostatečné kapacity.
Plav – podle aktuálních informací (starostka, velitel JSDH) je možné využít
v ceně 25.000,- Kč/rok, problémem jsou povodně, kdy jednotka zasahuje
v Plavě.

Kopie odpovědi na Podnět občanů k JSDH obce, včetně podkladů velitele JSDH
M. Frčka, informací p.Mráze z HZS a kopií části zápisů č. 4 a 5/2020 bude součástí
Zápisu č. 4 jako příloha č. 5.
K bodu č. 11 – Různé
Starosta informoval o jednání výběrové komise na výběr firmy na výstavbu VO
v obci. Jednání komise se uskuteční 15.7.2021 od 18:30 na obecním úřadě.
Dále informoval o návrhu změn cen palivového dřeva a řeziva od 1.7.2021
následovně:
Palivové dřevo:
Měkké (smrk, borovice)
800,- Kč/prm
Tvrdé (dub, jasan, olše, bříza)
1300,- Kč/prm
Nestandard (vrba, odřezky)
300,- Kč/prm
Palivo v délkách 1m. Rozřezání na jiné rozměry (33cm, 50cm): příplatek měkké
dřevo 100,- Kč/prm, tvrdé dřevo 150,- Kč/prm. Doprava po obci v ceně.
Řezivo smrkové:
Prkna tl.25mm, délka nad 2m
Prkna tl.25mm, délka do 2m
Hranoly

4500,- Kč/m3
3500,- Kč/m3
6700,- Kč/m3

Místostarosta dává hlasovat o změnách cen dřeva od 1.7.2021.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 0

Od 1.7.2021 se mění ceny substrátu na terénní úpravy na 400Kč/m3 a 30Kč za
kolečko.
Další schůze OZ je plánována na přelom července a srpna.

Usnesení:
č. 24/21 – OZ schvaluje námitku k Zápisu č. 3 k bodu č.2. Nové znění bude
součástí Zápisu č. 3 jako Dodatek k Zápisu č.3,
č. 25/21 – OZ schvaluje námitku k Zápisu č. 3 k bodu č.3. Nové znění bude
součástí Zápisu č. 3 jako Dodatek k Zápisu č.3,
č. 26/21 – OZ schvaluje na úpravu části bikrosové dráhy na pumptrack. Osobou
zodpovědnou za projekt je navržen místostarosta T. Hanus, maximální výše
investice ze strany obce činí 50 000Kč,
č. 27/21 – OZ schvaluje Vnitřní směrnici č.2/2021 – Směrnice pro evidenci
veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Vidov, která
ruší a nahrazuje Vnitřní směrnici č.1/2021 schválenou 15.4.2021 usnesením č.
6/21,
č. 28/21 – OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2020.
č. 29/21 – OZ schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2020 a audit hospodaření
obce za rok 2020 s výhradami:
a) uvedenými ve zprávě FV ze dne 24.6.2021,
b) zastupitele M. Dvořáka, že u rozpočtových opatření č. 4, 5 a 8/2020 překročil
starosta svou pravomoc harmonizovat rozpočet na výdajové straně do 300 000Kč
na jedno rozpočtové opatření,
č. 30/21 – OZ schvaluje ceník dřeva platný od 1.7.2021.
K bodu č. 12 – Závěr
Místostarosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání zastupitelstva ve
20:09.

Starosta:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Zapisovatel:

…………………...........................……

Seznam příloh:
Příloha č. 1: Dodatek k Zápisu č. 3
Příloha č. 2: Kopie Vnitřní směrnice č.2/2021 – Směrnice pro evidenci veřejných
zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Vidov
Příloha č. 3: Rozpočtové opatření č.5/2021
Příloha č. 4: Zpráva finančního výboru ze dne 24.6.2021
Příloha č. 5: Kopie odpovědi na Podnět občanů k JSDH obce, včetně podkladů
velitele JSDH M. Frčka, informací p.Mráze z HZS a kopií části zápisů č. 4 a 5/2020

