Zápis č. 6/2021
ze schůze obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 12. října od 18:00 hod. v budově Spolkového domu
č.ev. 309.

Celkový počet členů zastupitelstva: 9

Přítomných: 7

Omluveni: 2 (Lidralová, Kostka)

Hosté: 11

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, I.Habrda, 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.

Navržený program schůze:
1.

Zahájení

2.

Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ

3.

Rozpočtová opatření č.7 a č.8/2021

4.

Rozpočtové opatření č.9/2021

5.

Zpráva finančního výboru – analýza rozpočtových
opatření za roky 2018-2020

6.

Informace k probíhajícím projektům

7.

Různé

8.

Závěr

Zastupitelé nenavrhli žádný nový bod do navrženého programu.
Ověřovatelé neuplatnili žádné námitky k minulému zápisu OZ.
Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o navrženém programu.
Hlasováním schváleno.

Výsledek hlasování – pro: 7

proti: 0

zdrželo se: 0

K bodu č. 2 - Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Starosta obce Ing. T. Šedivý poskytl informace k plnění schválených
usnesení z minulé schůze OZ. V souvislosti s plněním usnesení č.34/21 OZ schvaluje finanční příspěvek na Hasičské odpoledne s večerní zábavou
ve výši 10 000Kč na zaplacení kapely a ozvučení a pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Využití finančního příspěvku bude doloženo kopiemi
faktur nebo účetních dokladů, informoval starosta přítomné, že starostka
SDH K. Lidralová odmítla smlouvu podepsat a požadovala fakturování
nákladů na kapelu a ozvučení dodavateli přímo obci. Starosta informoval,
že pohledávky byly obcí uhrazeny a bylo by vhodné revokovat usnesení,
aby nebylo evidováno jako nesplněné.
Bod vzat na vědomí.

K bodu č. 3 - Rozpočtové opatření č.7, 8/2021

Rozpočtová opatření č. 7 a 8/2021 nepřekračují na výdajové straně
částku 300 000Kč a měla by být vzata na vědomí. Předseda finančního
výboru poukázal na skutečnost, že u RO č. 7 původně chyběla důvodová
zpráva, po doplnění byla zpráva shledána málo podrobnou. Místostarosta
upozornil, že dle platného usnesení by měl důvodovou zprávu
k rozpočtovým opatřením zpracovávat finanční výbor. Aby se předešlo
dohadům ohledně způsobu zpracování důvodových zpráv rozpočtových
opatření, navrhl zastupitel Dvořák, že vypracuje podklady pro změnu
usnesení týkajícího se vypracování a podoby důvodových zpráv
k rozpočtovým opatřením. K výše uvedeným opatřením zastupitel uvedl,
že datumy o opatření nemají časovou posloupnost. U RO č.7 je datum
19.8.2021, u RO č.8 je datum 9.8.2021. Tato skutečnost bude prověřena
a obě opatření budou i s případným vyjádřením předloženy na další schůzi
OZ.

K bodu č.4 – Rozpočtové opatření č.9/2021

Starosta informoval, že rozpočtové opatření obsahuje dvě položky –
zatrubnění stoky v rámci stavby VO v ceně 159.478Kč vč. DPH (teprve
bude fakturováno) a úprava plochy komunitní kompostárny v ceně
579.465Kč vč. DPH (naceněno firmou Swietelsky). K vybudování zpevněné
plochy komunitní kompostárny proběhne výběrové řízení, kdy buď bude
vybrána levnější firma (v tom případě se rozpočtovaná částka nedočerpá)
nebo bude nejlevnější nabídka Swietelsky a potom to bude v souladu s
rozpočtovanou částkou. Zastupitel Dvořák upozornil, že v podkladech pro
jednání zastupitelstva nebyl zaslán rozpočet na vybudování zpevněné
plochy a informoval přítomné, že dle vyhlášky o odpadech není nutné mít
vybudovanou komunitní kompostárnu k 1.1.2022. Navrhuje nechat
zpracovat projekt v příštím roce, tak aby splňoval všechny podmínky pro
komunitní kompostárnu dané novou vyhláškou o odpadech. Vzhledem ke
skutečnosti, že se zastupitelé dohodli na nerealizaci zpevněné plochy
v tomto roce, nepřesahuje harmonizace rozpočtu na výdajové straně
částku 300 000Kč, kdy je nutný souhlas zastupitelstva. RO č. 9 bude
předloženo na příští schůzi OZ.

K bodu č.5 - Zpráva finančního výboru – analýza rozpočtových
opatření za roky 2018-2020

Místostarosta T. Hanus předal slovo člence finančního výboru Ing. J.
Liškové, která přečetla analýzu rozpočtových opatření za roky 2018-2020
zpracovanou finančním výborem. Analýza bude přílohou zápisu jako
příloha č.1. Místostarosta T. Hanus přečetl své vyjádření s výhradami k
analýze finančního výboru. Vyjádření bude přílohou zápisu jako příloha
č.2. Poté přečetl své vyjádření s výhradami k analýze finančního výboru
starosta obce T. Šedivý. Vyjádření bude přílohou zápisu jako příloha č.3.
Po následné diskuzi (plné znění bodu, včetně diskuze naleznete na
audiozáznamu v čase 37:02 -2:04:00) se zastupitelé dohodli, že analýza
finančního výboru bude po opravě předložena ke schválení na další schůzi
OZ. Zastupitelé se dohodli také na pracovní poradě k rozpočtu na příští
rok, finanční výbor připraví podklady s parametry zohledňujícími příjmy i
výdaje v jednotlivých kapitolách v předchozích letech.

K bodu č.6 - Informace k probíhajícím projektům

Místostarosta předal slovo starostovi T. Šedivému. Ten informoval
přítomné o jednáních s firmou KP projekt, která zpracovává nový
strategický plán obce. Ve středu 6.10. proběhlo jednání s firmou KP
projekt týkající se vytvoření dotazníku ke strategickému plánu. Schůzka
zastupitelů se zástupkyní firmy KP projekt je naplánována na 19.10.2021
od 17:30 ve Spolkovém domě. Zastupitelům bude předložena ke schválení
verze dotazníku, který bude následně distribuován občanům obce.
Starosta dále informoval, že byly zahájeny práce na chodníku od návsi
k jižnímu okraji obce.
Nově vybudované veřejné osvětlení bylo předáno obci, cena za
vybudování odpovídá vysoutěžené částce. Následovat bude podání žádosti
o kolaudaci stavby.

K bodu č.7 – Různé

Místostarosta T. Hanus poděkoval všem, kdo přišli k volbám. Volební
účast v obci dosáhla 76,5%, tady vysoko na celostátní průměr, což je
skvělé. Poděkováno bylo i všem členům volební komise, jmenovitě paní
Veverkové, Benešové, Krubové, Holarové, Andrlové a pánům Tadeášovi
Dvořákovi a Zdeňku Šusterovi, který byl zároveň předsedou volební
komise.
Dále místostarosta informoval o plánovaném zakoupení audiotechniky,
která bude využívána při kulturních, či sportovních akcích pořádaných
obcí, či spolky působícími v obci. V současné době obec žádnou zvukovou
aparaturu nevlastní. Náklady na aparaturu činí dle nabídky firmy Audio
Kropík, která poskytne 5 záruku a servis v Českých Budějovicích, cca
60 000Kč. Aparatura bude po proškolení půjčována bezplatně proti
podpisu všem spolkům působícím v naší obci.
Dále bylo oznámeno, že informace z dotazníkového šetření ke
strategickému plánu budou předány, jako jeden z podkladů i firmě A8000,
která pro obec zpracovává ověřovací studii využití areálu bývalé úpravny
vody.
V bodě byla diskutována i již dříve zmiňovaná výsadba stromů podél
vznikající dálnice D3. Vzhledem ke skutečnosti, že součástí výsadby je i
realizace odvodňovací stoky, čeká se na převod pozemku z ŘSD na SÚS.
Předpokládaný termín příští schůze OZ je v týdnu od 14.11.
Usnesení:
Na schůzi OZ nebylo schvalováno žádné nové usnesení.

K bodu č. 12 – Závěr

Místostarosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání
zastupitelstva ve 20:24.

Starosta:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Zapisovatel:

…………………...........................……

Seznam příloh:
Příloha č. 1: Analýza finančního analýza rozpočtových opatření za roky
2018-2020
Příloha č. 2: Vyjádření místostarosty k analýze finančního výboru
Příloha č. 3: Vyjádření starosty k analýze finančního výboru

