Zápis č. 8/2021
ze schůze obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 14. prosince od 17:00 hod. v budově Spolkového domu č.ev.
309.
Celkový počet členů zastupitelstva: 9
Přítomných: 8
Hosté: 6

Omluveni: 1 (Makoč)

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 I.
Habrda a M. Kutiš, zapisovatelem byl jmenován T. Hanus. 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.
Starosta T. Šedivý přečetl navržený program schůze.
Navržený program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Revokace usnesení č.33/21 a č.34/21 z důvodu chybného zápisu usnesení
jmenovaným zapisovatelem
Vodné a stočné 2022
Dopravní obslužnost 2022
Žádost o dotaci z POV Jihočeského kraje pro rok 2022 – úpravy návsi
Žádost o dotaci z MMR 2022 – oprava místních komunikací
Žádost o dotaci z grantového program Jihočeského kraje „Podpora
rekonstrukcí MK a zřízení bezpečnostních prvků” pro rok 2022
Rozpočet a rozpočtový výhled SMO Pomalší 2022
Rozpočet obce 2022
Rozpočtový výhled 2023-26
Rozpočtové opatření č.11/2021
Rozpočtová opatření a důvodové zprávy
Různé
Závěr

Starosta vyzval zastupitele, zda mají návrhy na doplnění programu schůze.
Žádný návrh nebyl vznesen.
Starosta T. Šedivý dává hlasovat o navrženém programu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Starosta T. Šedivý vyzval ověřovatele z minulé schůze, zda existují námitky
k Zápisu č.7.
Ověřovatelka minulého zápisu K. Frčková přečetla námitku k zápisu podanou
místostarostou T. Hanusem. Námitka se týká formulace usnesení č. 40/21 – „OZ
pověřuje starostu a místostarostu povinností zveřejňovat přílohy a dodatky k
zápisům ze zasedání OZ společně se zápisy, a to ve strojově čitelné podobě“, které
bylo schváleno hlasováním. Dle názoru navrhovatele námitky, toto usnesení ne
zcela reflektuje předchozí diskuzi a je poněkud zavádějící.
Místostarosta namítal, že:
1)
ve schváleném usnesení nezaznívá fakt, že se jedná o zveřejňování příloh na
webu obce. Takto to může vypadat, že zápisy na obci jsou vyhotoveny bez příloh,
což samozřejmě není pravda,
2)
interpretace „OZ pověřuje starostu a místostarostu“ je poněkud zavádějící.
Pokud zastupitelstvo schválí povinnost obce něco zveřejňovat, mělo by to být
v gesci obecního úřadu.
Z výše uvedených důvodů navrhuje místostarosta zformulování nového usnesení,
které nahradí schválené, v následujícím znění:
„OZ pověřuje obecní úřad zveřejňováním všech příloh a dodatků zápisů na webu
obce ve strojově čitelné podobě společně se zápisy ze zasedání OZ a v souladu se
zákonem č.99/2019 Sb o Přístupnosti webu“.
Ověřovatelka konstatovala, že uvedená námitka se netýká popisu průběhu
zasedání, ale souvisí se změnou znění usnesení, a proto považuje za vhodnější
postup revokaci usnesení na příští schůzi OZ. Navrhovatel námitky souhlasí
s výkladem ověřovatelky a na příští schůzi OZ navrhne změnu znění usnesení.
Zastupitel V. Kostka upozornil na chybně uvedené datum ve znění usnesení č.
37/21, kdy je v textu usnesení uvedena vyhláška č. 1/2022. Vzhledem k faktu, že
v projednávaném bodu je správně citována vyhláška č. 1/2021, jedná se o překlep,
který bude odstraněn opravou zápisu s uvedením data opravy a podpisem
zapisovatele.
K bodu č.2 – Informace k plnění usnesení z minulé schůze OZ
Starosta T. Šedivý informoval přítomné o plnění usnesení z minulé schůze OZ.
Bod vzat na vědomí.
K bodu č.3 – Revokace usnesení č.33/21 a č.34/21 z důvodu chybného
zápisu usnesení jmenovaným zapisovatelem
Starosta T. Šedivý předal slovo předkladatelce bodu K. Frčkové. Předkladatelka
navrhla revokaci usnesení č.33/21, tak aby doslovně odpovídalo znění
z audiozáznamu. Návrh revokovaného usnesení: "OZ schvaluje příspěvek na práci s
dětmi a mládeží pro SDH Vidov ve výši 25 000Kč, částka bude proplacena průběžně
nebo jednorázově proti dokladu nebo faktuře na rok 2021."
Starosta T. Šedivý dává hlasovat o navrženém usnesení.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

Toto usnesení ruší a nahrazuje usnesení č. 33/21.

zdržel se: 0

Dále předkladatelka navrhla revokaci usnesení č.34/21, tak aby doslovně
odpovídalo znění z audiozáznamu. Návrh revokovaného usnesení: "OZ schvaluje
příspěvek ve výši 10 000Kč SDH Vidov na akci Hasičské odpoledne s večerní
zábavou proti účetnímu dokladu."
Starosta T. Šedivý dává hlasovat o navrženém usnesení.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Toto usnesení ruší a nahrazuje usnesení č. 34/21.
K bodu č.4 – Vodné a stočné 2022
Výpočet vodného a stočného vychází z, zastupitelstvem schváleného, Plánu
financování obnovy vodovodu a kanalizace. Navržená výše nájemného bude
zohledněna v příjmové straně rozpočtu obce na rok 2022 – viz bod 10. Starosta
přečetl návrh usnesení: „OZ schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2022 ve
dvousložkové formě dle návrhu firmy ČEVAK. Cena vodného činí 44,67 Kč/m 3 vč.
DPH, cena stočného činí 44,84 Kč/m 3 vč. DPH. Ceny pevných složek dle průtoku
vodoměrů se nemění“.
Starosta T. Šedivý dává hlasovat o navrženém usnesení.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č.5 – Dopravní obslužnost 2022
V podkladech pro zasedání obdrželi zastupitelé návrh kompenzace úhrady za
MHD na rok 2022. Výše kompenzace úhrady za MHD na rok 2022 činí 309 086Kč.
Částka je zahrnuta v návrhu rozpočtu na rok 2022. Starosta T. Šedivý dává
hlasovat o schválení kompenzace úhrady za MHD na rok 2022 ve výši 309 086Kč.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č.6 - Žádost o dotaci z POV Jihočeského kraje pro rok 2022 –
úpravy návsi
Na základě studie pro revitalizaci návsi zadané obcí Vidov navrhuje starosta
podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje pro rok 2022. Žádost by
nezahrnovala realizaci všech prvků navržených ve studii. Zastupitelé se dohodli
pouze na realizaci položek v níže uvedeném rozpisu.

-

Rozpis položek úprav návsi:
trvalky výsadby 162.300,- Kč
dlažba zámková 399.500,- Kč

-

dlažba žulová
treláž dřevěná
kolostavy
přemístění nástěnek
knihobudka
doprava

Celkem

17.480,- Kč
80.000,- Kč
25.000,- Kč
5.000,- Kč
10.000,- Kč
50.000,- Kč
749.280,- Kč.

Starosta obce T. Šedivý navrhuje schválit podání dotace v maximální výši
750 000Kč vč. DPH na realizaci výše uvedených prvků z vypracované studie na
revitalizaci návsi. Starosta T. Šedivý dává hlasovat o návrhu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 6
proti: 0
Pro: Kostka, Frčková, Hanus, Šedivý, Kutiš, Habrda
Zdržel se: Dvořák, Anton

zdržel se: 2

K bodu č.7 - Žádosti o dotace MMR 2022
Starosta obce informoval přítomné o možnosti podat žádost z dotačního titulu
oprava místních komunikací. Tato žádost by zahrnovala opravu panelové cesty a
opravu povrchu návsi (točna MHD). Rozpočet na opravu MK 02c (panelová silnice
do řadových domů) je ve výši 2 074 797,48 Kč vč. DPH. Oprava návsi (MK 18c),
kde dojde k výměně povrchu na točně MHD, je v ceně 517 310,33 Kč vč. DPH.
Stavební dozor na obě opravy v celkové výši 121 000Kč vč DPH je uznatelným
výdajem pro vyúčtování dotace. Celková výše žádosti na opravy komunikací, včetně
stavebního dozoru činí 2713107,70 Kč vč. DPH. Starosta T. Šedivý dává hlasovat o
schválení podání žádosti o dotaci na opravu komunikací.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č.8 - Žádost o dotaci z grantového program Jihočeského kraje
„Podpora rekonstrukcí MK a zřízení bezpečnostních prvků” pro rok 2022

Starosta obce informoval přítomné, že Jihočeský kraj vyhlásil grantový program
zahrnující v opatření č.3 i možnost osazení bezpečnostních prvků na komunikace.
Starosta navrhuje osadit proměnné elektronické značky na místní komunikaci MK
01b (Nedabylská) ve zúženém úseku mezi č.p.16 a č.p.64. Na značce by byla
informace „Auto v protisměru“. Zastupitel M. Dvořák navrhuje vypracování projektu
pro danou lokalitu na základě studie z roku 2019 a realizaci opatření až po

vypracování projektu. Místostarosta upozornil, že do realizace opatření, které budou
součástí projektu na zvýšení bezpečnosti v dané lokalitě, je osazení výše uvedených
značek jednoznačným přínosem pro zvýšení bezpečnosti. Zastupitel V. Kostka
navrhl zahrnout do žádosti i vybudování dvou prahů v obytné zóně řadových domů,
na které nechala obec vypracovat projektovou dokumentaci. Starosta dává hlasovat
o podání žádosti z programu „Podpora rekonstrukcí MK a zřízení bezpečnostních
prvků“ na dvě proměnné elektronické značky a dva vyvýšené prahy (retardéry).
Osazení značkami bude realizováno pouze v případě schválení dotace.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 7

proti: 0

zdržel se: 1 (Dvořák)

K bodu č.9 - Rozpočet a rozpočtový výhled SMO Pomalší
OZ bere na vědomí rozpočet a rozpočtový výhled SMO Pomalší.

K bodu č.10 – Rozpočet obce na rok 2022
Starosta informoval přítomné o návrzích změn rozpočtu oproti zaslanému
návrhu. Na příjmové straně jsou doplněny paragrafy 2310 a 2321 – dle kalkulace
firmy Čevak, týkající se kalkulace vodného a stočného na rok 2022 v souladu se
schváleným plánem obnovy. Na výdajové straně se změna návrhu týká navýšení
výdajů v paragrafu 3421 (práce s dětmi a mládeží) na 60 000Kč. Zastupitelé
diskutovali o schválení závazného ukazatele na paragraf, či položku. Starosta dává
hlasovat o návrhu rozpočtu po zapracování navrhovaných změn a ve variantě
závazného ukazatele na položku. Rozpočet obce na rok 2022 je navržen jako
přebytkový. Schválený rozpočet bude součástí Zápisu č. 8 jako příloha č. 1
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelé dále v bodě diskutovali parametry harmonizace rozpočtu starostou
obce. Zastupitelé se dohodli, že se k problematice harmonizace rozpočtu obce
starostou vrátí na některé z dalších schůzí OZ.

K bodu č.11 - Rozpočtový výhled obce 2023 -2026
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtového výhledu obce na období
2023- 2026. Starosta obce informoval přítomné, že rozpočtový výhled je možné
průběžně aktualizovat (např. po vzniku strategického plánu, který je v současné
době ve fázi zpracovávání). Starosta T. Šedivý dává hlasovat o rozpočtovém
výhledu obce na období 2023- 2026. Rozpočtový výhled obce 2023 -2026 bude
součástí zápisu č. 8 jako příloha č. 2.

Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

K bodu č.12 - Rozpočtové opatření č.11/2021
Bod vzat na vědomí. Rozpočtové opatření bude součástí Zápisu č. 8 jako příloha č.
3.

K bodu č.13 - Rozpočtová opatření a důvodové zprávy
Starosta obce předal slovo zastupiteli Dvořákovi, na jehož žádost byl bod
zařazen. Zastupitel Dvořák navrhl usnesení: „Zastupitelstvo obce ukládá starostovi
povinnost informovat zastupitelstvo o každém rozpočtovém opatření provedeném
v jeho kompetenci a na požádání ústně upřesnit jednotlivá rozpočtová opatření na
nejbližším zasedání zastupitelstva obce konaném po schválení rozpočtového
opatření. Součástí rozpočtového opatření je důvodová zpráva, ve které bude
uvedeno u paragrafu a položky provedené změny její odůvodnění s částkou za
jednotlivý provedený příjem nebo výdaj. Rozpočtová opatření s důvodovou zprávou
budou starostou zaslána zastupitelům před schůzí OZ. Přijetím tohoto usnesení se
ruší usnesení č.1/21 z 15.4.2021“. Starosta T. Šedivý dává hlasovat o navrženém
usnesení.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 5
proti: 0
Pro: Kostka, Dvořák, Anton, Frčková, Hanus
Zdržel se: Šedivý, Kutiš, Habrda

zdržel se: 3

K bodu č. 14 - Různé
Zastupitelka K. Frčková navrhla vypracování termínového seznamu jednání
zastupitelstva na příští rok, zastupitel J. Anton navrhuje ponechat začátky zasedání
na 18. hodinu.

Usnesení:
č. 41/21 – OZ schvaluje příspěvek na práci s dětmi a mládeží pro SDH Vidov ve
výši 25 000Kč, částka bude proplacena průběžně nebo jednorázově proti dokladu
nebo faktuře na rok 2021. Toto usnesení ruší a nahrazuje usnesení č. 33/21,
č. 42/21 – OZ schvaluje příspěvek ve výši 10 000Kč SDH Vidov na akci Hasičské
odpoledne s večerní zábavou proti účetnímu dokladu. Toto usnesení ruší a
nahrazuje usnesení č. 34/21,

č. 43/21 – OZ schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2022 ve dvousložkové
formě dle návrhu firmy ČEVAK. Cena vodného činí 44,67 Kč/m 3 vč. DPH, cena
stočného činí 44,84 Kč/m3 vč. DPH. Ceny pevných složek dle průtoku vodoměrů se
nemění,
č. 44/21 – OZ schvaluje úhradu kompenzace za MHD pro rok 2022 ve výši 309
086Kč a schvaluje smlouvu o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok
2022 s Dopravním podnikem města Č. Budějovice a pověřuje starostu podpisem
smlouvy s DPMCB a.s.,
č. 45/21 – OZ schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje pro rok 2022 na akci „Úprava návsi v obci Vidov“ ve výši
750 000Kč vč. DPH a pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci,
č. 46/21 – OZ schvaluje podání žádosti do dotačního titulu MMR 117D8210 –
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy
místních komunikací na projekt „Oprava místních komunikací v obci Vidov“,
zahrnující opravy části MK 02c a MK 18c a pověřuje starostu jednáním v této věci a
podáním žádosti o dotaci,
č. 47/21 – OZ schvaluje podání žádosti z programu „Podpora rekonstrukcí MK a
zřízení bezpečnostních prvků” na dvě proměnné elektronické značky („Auto
v protisměru“) a dva vyvýšené prahy (retardéry) v obytné zóně u řadových domů,
č. 48/21 – OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2022. Rozpočet je navržen jako
přebytkový,
č. 49/21 – OZ schvaluje rozpočtový výhled obce na období 2023 -2026,
č. 50/21 – Zastupitelstvo obce ukládá starostovi povinnost informovat
zastupitelstvo o každém rozpočtovém opatření provedeném v jeho kompetenci a na
požádání ústně upřesnit jednotlivá rozpočtová opatření na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce konaném po schválení rozpočtového opatření. Součástí
rozpočtového opatření je důvodová zpráva, ve které bude uvedeno u paragrafu a
položky provedené změny její odůvodnění s částkou za jednotlivý provedený příjem
nebo výdaj. Rozpočtová opatření s důvodovou zprávou budou starostou zaslána
zastupitelům před schůzí OZ. Přijetím tohoto usnesení se ruší usnesení č.1/21
z 15.4.2021.

K bodu č. 15 – Závěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání zastupitelstva ve
19:18.

Starosta:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Zapisovatel:

…………………...........................……

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Rozpočet obce na rok 2022
Příloha č. 2: Rozpočtový výhled na rok 2023-2026
Příloha č. 3: Rozpočtové opatření č. 11/2021

