Zápis č.1/2017
ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 25.ledna od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu.
Celkový počet členů zastupitelstva: 9
Přítomno:8

Omluveni:1

Hosté:4

Zasedání řídil starosta obce Ing. Tomáš Šedivý
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Rozpočtové opatření č.13/2016
Smlouva o dopravní obslužnosti
s Dopravním podnikem města na rok2017
Prodej pozemku p.č.53 v k.ú. Vidov
Nabytí pozemků od Jihočeského kraje
pod stavbou chodníků
Různé
Závěr

K bodu č.1 - Zahájení, schválení programu zasedání
Starosta obce Ing. Tomáš Šedivý přivítal členy zastupitelstva a přítomné
hosty, konstatoval schopnost zastupitelstva k usnášení a zahájil zasedání v 19:00
hod. Seznámil zastupitele s programem. Zastupitel Vladimír Severin žádá o
přidání bodu č.4- Významné výdajové položky od 6/2016 do 12/2016.
Ověřovatelé jsou Jan Anton a Tomáš Srbený. Zapisovatelem byl jmenován
Mgr.Tomáš Hanus. Starosta dává hlasovat o programu.
Výsledek hlasování – pro:8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 2 – Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Starosta obce Ing. Tomáš Šedivý seznámil přítomné bod po bodu s plněním
usnesení z minulé schůze OZ. Zastupitelé neměli k plnění usnesení žádné
připomínky.
Bod vzat na vědomí.
K bodu č. 3 – Rozpočtové opatření č.13/2016
Předseda finančního výboru Vladimír Severin předložil rozpočtová opatření
č.13/2016 a podrobně seznámil přítomné s plněním výdajové a příjmové stránky
rozpočtu a s navrhovanými změnami. Rozpočtové opatření č.13/2016 bude
součástí Zápisu č.1, jako příloha č.1.
Bod vzat na vědomí.

K bodu č. 4- Významné výdajové položky od 6/2016 do 12/2016.
Předseda finančního výboru Vladimír Severin předložil zastupitelstvu soupis
významných výdajových položek za období od 14.6 do 31.12. 2016. Finanční
výbor upozornil mimo jiné na fakturaci částky z budování pozic na internetu.
Zastupitelé se dohodli, že obec tuto službu nutně nepotřebuje a služba nebude
dále požadována a tedy ani fakturována.
Dále finanční výbor upozornil na fakturaci tří vodovodních přípojek pro domy
č.p. 32,33 a 34 v celkové výši 156 279,97Kč, včetně DPH. Vybudování přípojek
bylo objednáno obcí, dodavatelem byla obchodní společnost Výstavba plynovodů
s.r.o.. Zastupitelé byli překvapeni výší investice, neboť s nimi nebyla konzultována
a vyvolali diskuzi, zda mají být vodovodní přípojky k soukromým nemovitostem
hrazeny z obecního rozpočtu. Starosta argumentoval tím, že investice do obnovy
vodovodu byla vyvolána obcí a proto by se obec měla na nákladech na vodovodní
přípojky k domům podílet(úsek od vodovodního řadu k vnější zdi nemovitosti) a
zadání stavebních prací ve výše uvedené hodnotě je v souladu s platnou směrnicí
obce, kdy starosta obce má dle směrnice pravomoc samostatně rozhodovat do
finanční částky 150 000,- bez DPH. Připojování dalších nemovitostí k nově
obnovenému vodovodnímu řadu bude financováno stejným způsobem. Zápis
finančního výboru bude součástí Zápisu č.1, jako příloha č.2.
K bodu č. 5- Smlouva o dopravní obslužnosti s Dopravním podnikem
města na rok 2017
Starosta seznámil přítomné se smlouvou s Dopravním podnikem o dopravní
obslužnosti na rok 2017. Výdaje obce na dopravní obslužnost na kalendářní rok
rok jsou ve výši 242 162Kč. Starosta dává hlasovat o smlouvě o dopravní
obslužnosti na rok 2017. Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

Starosta dále informoval přítomné i o probíhajících jednáních o integrované
dopravě se zástupci Jihočeského kraje. V případě nových konkrétních informací
bude starosta informovat zastupitelstvo.
K bodu č. 6 – Prodej pozemku p.č.53 v k.ú. Vidov
Starosta seznámil přítomné se záměrem prodeje pozemku p.č.53 v k.ú.
Vidov. Jedná se o pozemek pod chatou. Starosta dává hlasovat o prodeji
pozemku p.č.53 v k.ú. Vidov o výměře 173 m² za 300Kč/m², tj. celkem
51.900,- Kč panu Jánu Košíkovi, Horná Potoň 486, PSČ 93036, Slovenská
republika. Kupní cena bude uhrazena nejpozději ke dni podpisu smlouvy. Jedná
se o pozemek zastavěný stavbou č.e.316, která není v majetku obce, pozemek
není jinak pro obec využitelný a je dlouhodobě užíván majiteli budovy. Kupující
uhradí veškeré další náklady převodu pozemku. OZ pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy. Vyhlášení záměru prodeje bylo zveřejněno na úřední desce po
dobu 15 dnů.
Hlasováním schváleno.

Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 7 - Nabytí pozemků od Jihočeského kraje pod stavbou chodníků
Starosta obce Ing. Tomáš Šedivý seznámil přítomné o předání pozemků pod
chodníkem od Jihočeského kraje do majetku obce. Pozemky byly převedeny
darovací smlouvou mezi Jihočeským krajem(darující) a obcí Vidov(obdarovaný).
Jedná se o pozemky p.č.567/20(28 m²), p.č. 567/19(76 m²), p.č.567/18(736
m²) a p.č.166/97(27 m²). Zastupitelstvo schvaluje nabytí pozemků do majetku
obce. Kopie darovací smlouvy bude součástí Zápisu č.1., jako příloha č.3.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 7 – Různé
Starosta seznámil přítomné s žádostí pana P. Vosiky – AAA Rivo, který
požádal o odkup části obecního pozemku na vybudování garáže pro parkování
firemních vozidel. Zastupitelé pověřili starostu jednáním s žadatelem. Starosta
bude zastupitele informovat o průběhu jednání.
Starosta informoval zastupitele o podání žádosti o grant na oslavy výročí 660
let založení obce.
Dále starosta informoval o probíhajícím exekučním řízení s firmou Tesera.
Zastupitelé pověřili starostu jednáním v této věci. Starosta bude zastupitele
průběžně informovat.
Zastupitelé se dohodli na pravidelných pracovních setkáních vždy první
středu v měsíci.
Zastupitel Ing. Radek Tibitancl vyjádřil nespokojenost se zimní údržbou
kopce ve směru na Nedabyle a požádal, zda by mohl obecní zaměstnanec kopec
solit, stačilo by v nejstrmějším úseku, což je od domu Holarů k domu Fiedlerů,
neboť to působí v nepříznivém počasí /sněžení, náledí/ značné problémy a to jak
při jízdě automobilem, tak při chůzi, kdy zde již několik občanů spadlo. Naštěstí
se zatím vše obešlo bez zranění a škody na majetku. Starosta obce
argumentoval, že v obci je solení zakázáno. Na tento argument zastupitel
Tibitancl odpověděl, že pokud bude trvat na zákazu a kopec nebude solen, odmítá
nést odpovědnost za případné škody na majetku a zdraví osob a plnou
odpovědnost musí tedy převzít starosta obce. Poté se většina zastupitelů obce
dohodla, že točna autobusu, výjezdy z křižovatek a kopec na Nebabyle bude v
zimních měsících udržován sjízdný i solením.
Do dubna letošního roku by měly být hotovy 3 pivní sety z kulatiny a
nástěnka na náves.
Zastupitel M.Dvořák navrhl, aby si zastupitelé na nejbližší poradu připravili
priority, kterým by měla být věnována pozornost.
S.Dvořáková oznámila záměr uspořádat dětský karneval s podporou obce.
Zastupitelé návrh podpořili.

Usnesení:
č.1/17 – OZ schvaluje smlouvou s Dopravním podnikem o dopravní obslužnosti
na rok 2017. Výdaje obce na dopravní obslužnost na kalendářní rok rok jsou ve
výši 242 162Kč. OZ pověřuje starostu podpisem smlouvy.
č.2/17 – OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 53 o výměře 173 m2 za kupní cenu
300 Kč/m2, tj. celkem 51.900,- Kč panu Jánu Košíkovi, Horná Potoň 486, PSČ
93036, Slovenská republika. Kupní cena bude uhrazena nejpozději ke dni podpisu
smlouvy. Jedná se o pozemek zastavěný stavbou č.e.316, která není v majetku
obce, pozemek není jinak pro obec využitelný a je dlouhodobě užíván majiteli
budovy. Kupující uhradí veškeré další náklady převodu pozemku. OZ pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.

č.3/17 – OZ schvaluje nabytí pozemků p.č.567/20(28 m²), p.č. 567/19(76 m²),
p.č.567/18(736 m²) a p.č.166/97(27 m²) pod chodníkem od Jihočeského kraje do
majetku obce.

K bodu č. 8– Závěr
Schůze OZ byla ukončena ve 20:35.

Starosta:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Zapisovatel:

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

Seznam příloh:
Příloha č. 1: Rozpočtové opatření č.13/2016.
Příloha č. 2: Zápis finančního výboru.
Příloha č. 3: Kopie darovací smlouvy.

