Zápis č. 1/2020
ze schůze obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 6. února od 19:00 hod. v budově Spolkového domu č.ev.
309.
Celkový počet členů zastupitelstva: 9
Přítomno:9

Omluveni:0

Hosté:13

Zasedání řídil místostarosta obce Mgr. Tomáš Hanus
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Rozpočtové opatření č.13/2019
Aktuální informace k Jižní tangentě II
Informace k SMO Pomalší
Prodej pozemků - díl „a“ z pozemku p.č.116/1 a díl „b“ z
pozemku č.113/2 v k.ú. Vidov
Těžba dřeva v roce 2019
Žádost o dotaci z MMR – dětské a workoutové hřiště
Žádost o dotaci z MAS Pomalší - Komunitní knihovna Vidov
Vodovod ke skladu nářadí u rybníka Jakub – projednání
záměru
Podmínky realizace výstavby vodovodu a kanalizace v rámci
výstavby chodníku 2.část I.etapa
Různé
Závěr

K bodu č.1 - Zahájení, schválení programu zasedání
Starosta Ing. Tomáš Šedivý přivítal členy zastupitelstva, přítomné hosty,
konstatoval usnášeníschopnost zastupitelstva. Ověřovateli zápisu byli
jmenováni M. Dvořák a M. Kutiš. Zapisovatelem byl jmenován T.Hanus. Poté
starosta 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 obce konstatoval usnášeníschopnost
zastupitelstva a seznámil zastupitele s programem zasedání. Místostarosta T.
Hanus seznámil přítomné s navrženým programem a vyzval zastupitele, zda
mají návrhy na doplnění programu schůze. Zastupitel M. Dvořák navrhl
zařazení bodu „Zpráva o inventarizaci v průběhu roku 2019. Místostarosta T.

Hanus dává hlasovat o zařazení navrženého bodu.
Hlasováním neschváleno.
Výsledek hlasování – pro:4
proti: 2
Pro: Lidralová, Anton, Kostka, Dvořák
Proti: Šedivý, Kutiš
Zdržel se: Makoč, Toncar, Hanus,

zdrželo se:3

Místostarosta T.Hanus přečetl navržený program schůze.
Navržený program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Rozpočtové opatření č.13/2019
Aktuální informace k Jižní tangentě II
Informace k SMO Pomalší
Prodej pozemků - díl „a“ z pozemku p.č.116/1 a díl „b“ z
pozemku č.113/2 v k.ú. Vidov
Těžba dřeva v roce 2019
Žádost o dotaci z MMR – dětské a workoutové hřiště
Žádost o dotaci z MAS Pomalší - Komunitní knihovna Vidov
Vodovod ke skladu nářadí u rybníka Jakub – projednání
záměru
Podmínky realizace výstavby vodovodu a kanalizace v rámci
výstavby chodníku 2.část I.etapa
Různé
Závěr

Místostarosta T.Hanus dává hlasovat o navrženém programu schůze.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdrželo se:0

Místostarosta T.Hanus vyzval ověřovatele z minulé schůze OZ, zda
předkládají námitky k zápisu z minulé schůze OZ. Ověřovatel z minulého
jednání V. Kostka si vzal slovo a přednesl námitky k zápisu.
Ověřovatel navrhuje k bodu 8 za první větu doplnit text "Pan starosta uvedl, že
zřejmě došlo ke zkopírování loňského výhledu bez úprav. Zastupitelka K.
Lidralová oznámila, že nemůže podpořit neúplný materiál a že se z tohoto
důvodu hlasování zdrží."
Místostarosta T.Hanus dává hlasovat o námitce.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:8

proti: 0

zdrželo se:1(Šedivý)

Ověřovatel navrhuje k bodu 17 za třetí odstavec doplnit nový odstavec
"Zastupitel V. Kostka poděkoval Luboši Bajerovi za dosavadní práci v
zastupitelstvu obce."
Místostarosta T.Hanus dává hlasovat o námitce.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdrželo se:0

Ověřovatel navrhuje doplnit v usnesení č. 61/19 číslo pozemku, který užívá p.
Fiedler a na který má být připravena nájemní smlouva.
Místostarosta T.Hanus dává hlasovat o námitce.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 2 – Kontrola usnesení z minulé schůze OZ
Místostarosta T. Hanus předal slovo starostovi obce Ing.T.Šedivému, aby
informoval přítomné o plnění usnesení z minulé schůze zastupitelstva.
Usnesení č.51/19 - žádost o bezúročnou půjčku z Fondu podpory investic JVS
na rok 2020 ve výši 3 000 000Kč byla podána.
Usnesení č.52/19 – projekt byl dopracován.
Usnesení č.53/19 - žádost o bezúplatný převod pozemkové parcely č. 567/29 o
výměře 102 m2, bylo podáno na SÚS.
Usnesení č.54/19 – smlouva s firmou ERTL je připravena k podpisu.
Usnesení č.55/19 – smlouva s DPMČB byla podepsána.
Usnesení č.56/19 – smlouva s firmou ČEVAK o výši vodného a stočného byla
podepsána.
Usnesení č.57/19 – svoz za schválené ceny na rok 2020 je realizován.
Usnesení č.60/19 – souhlasné prohlášení bylo předáno právnímu zástupci
protistrany.
Usnesení č.61/19 - nájemní smlouva mezi obcí a p.Fiedlerem na pozemky
p.č.47/3 a p.č.25/8 v k.ú. Vidov byla podepsána. Nájemné za užívaný pozemek
bylo stanoveno po dohodě smluvních stran ve výši 1Kč za kalendářní rok. Výše
nájemného je stanovena na základě předchozí směnné smlouvy mezi
smluvními stranami ze dne 28.8.2006, kdy na žádost obce Vidov a vstřícnému
jednání p.Petra Fiedlera došlo ke směně pozemků do současného stavu.
Nájemné je možné měnit dodatkem ke smlouvě, a to vždy k 1.1. příslušného
kalendářního roku.
K bodu č. 3 - Rozpočtové opatření č. 13/2019
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovými opatřeními č.13/2019.
Rozpočtové opatření č.13/2019 bylo řádně vyvěšeno na úřední desce a bude
součástí Zápisu č.1 jako příloha č.1.
Bod vzat na vědomí.

K bodu č. 4 - Aktuální informace k Jižní tangentě II
Starosta seznámil přítomné s situací týkající se Jižní tangenty II.
Dne 23.12.2019 bylo doručeno rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o
zamítnutí žaloby na zneplatnění koridoru Jižní tangenty II v ZUR Jihočeského
kraje, ve které byla obec Vidov jedním ze zúčastněných. Dne 23.1. se na OÚ
Plav konala schůzka zúčastněných obcí (Plav, Vidov, Borovnice, Nová Ves a
Heřmaň) a fyzických osob zúčastněných na žalobě. Účastníci se shodli na
potřebě připravit odborné podklady proti tomuto záměru, které budou použity
v případném územní řízení. Podklady je třeba připravit s dostatečným
předstihem, neboť lhůta na vyjádření k územnímu řízení je 30 dnů. Zastupitel
Dvořák informoval, že obec v minulosti nestihla, na rozdíl od Nové Vsi, zaslat
své vyjádření ke stavbě tangenty. Zastupitel Kostka informoval, že
upřednostňuje spíše variantní řešení, nežli blokaci. Starosta informoval o
spolupráci výše jmenovaných obcí s dopravním odborníkem, kdy variantní
řešení, při kterém by byl preferován sjezd u Hodějovic před variantou
tangenty, je jednou z možností. Zastupitelé se v diskusi nedohodli na
jednotném postupu proti tangentě, ani na konkrétní finanční podpoře, neboť
částka nebyla starostou přesně specifikována. Starosta informoval přítomné,
že Spolek přátel Vidova na své schůzi odsouhlasil finanční dar ve výši 25
000Kč, který bude použit na náklady spojené s přípravou podkladů proti
záměru vybudovat tangentu. Občan Liška vyzval zastupitelstvo, aby podniklo
všechny kroky proti realizaci této dopravní stavby. Zastupitelé se dohodli, že
budou starostou v této věci průběžně informováni.
Bod vzat na vědomí.
K bodu č. 5 - Informace k SMO Pomalší
Starosta informoval přítomné o projektech realizovaných prostřednictvím
SMO Pomalší a MAS Pomalší a finančních nákladech obce na tyto projekty.
SMO Pomalší:
Rok 2015
Členský příspěvek

5.230,- Kč (do roku 2015 -10,- Kč/obyvatele)

Projekt OPŽP „Zpracování bioodpadu v Pomalší (štěpkovač, kontejnery)“,
celkové náklady 2.165.900,- Kč,
Podíl na projektu

221.513,- Kč, placeno 33.227,- Kč

Rok 2016
Členský příspěvek

16.980,- Kč (od roku 2016 - 30,- Kč/obyvatele)

Projekt „Turistická infrastruktura v Pomalší“ (infotabule, značení cyklostezek,
turistická odpočívadla, kniha Malše), celkové náklady 547.081,- Kč
Podíl na projektu

36.315,- Kč, placeno 14.526,- Kč

Rok 2017
Členský příspěvek

16.470,- Kč

Projekt OPŽP „Předcházení vzniku odpadu I“ (kompostéry OPŽP), celkové
náklady 1.628.309,- Kč.
Podíl na projektu

119.400,-, placeno 17.910,- Kč

Rok 2018
Členský příspěvek

16.470,- Kč

Projekt „Podpora rozvoje a propagace regionu Pomalší“, (stany 9ks 8x4m,
dotisk knihy Malše, brožury Poznej Pomalší), celkové náklady 540.554,- Kč.
Podíl na projektu

40.100,- Kč, placeno 16.040,-Kč

Rok 2019
Členský příspěvek

16.470,- Kč

Projekt OPŽP „Předcházení vzniku odpadu II“ (kompostéry, kontejnery na
textil), celkové náklady 3.393.338,- Kč.
Podíl na projektu 304.413,-, placeno 45.662,- Kč (kompostéry, kontejnery na
textil).
Rok 2020
Členský příspěvek

16.470,- Kč

MAS Pomalší:
Rok

Akce

Dotace (Kč)

Celkem akce (Kč)

2011 Úprava veřejných prostranství

515.160,-

590.573,-

2013 Územní plán

236.250,-

298.265,-

2014 Hřiště plážový volejbal

215.293,-

295.142,-

2019 zpracovávána žádost o platbu dotace z MAS Pomalší ve výši 779.916,- Kč
- chodník + zastávka

Celková částka získaná na dotacích prostřednictvím MAS Pomalší činí 966.703
Kč, v realizaci ještě dotace ve výši 779.916 Kč.
Bod vzat na vědomí.
K bodu č. 6 - Prodej pozemků - díl „a“ z pozemku p.č.116/1 a díl „b“ z
pozemku č.113/2 v k.ú. Vidov
Starosta seznámil přítomné se situací ohledně prodeje výše uvedených
pozemků. Jedná se o vlastnické narovnání po výstavbě chodníku. Záměr
prodeje pozemků byl vyhlášen na předminulé schůzi a byl vyvěšen v souladu
se zákonem. Celková výměra pozemků činí 3 m2. Navrhovaná cena 200Kč/m2.
Kupujícími jsou manželé Broučkovi. Dále je navrženo, aby náklady na vklad
zaplatili kupující, ostatní náklady spojené s prodejem bude hradit obec. Dělení
parcel bylo vyvolané stavbou chodníku. Místostarosta T.Hanus dává hlasovat o
prodeji pozemků díl „a“ z pozemku p.č.116/1 v k.ú. Vidov o výměře 2 m 2 a díl
„b“ z pozemku č.113/2 v k.ú. Vidov o výměře 1 m2 oddělené geometrickým
plánem č.495-101/2019 za cenu 200Kč/m2. Návrh na vklad uhradí kupující,
ostatní náklady spojené s prodejem bude hradit obec. Kopie GPL bude součástí
Zápisu č.1 jako příloha č.2.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 7 - Těžba dřeva v roce 2019
Místostarosta T. Hanus předal slovo M. Makočovi, předsedovi finančního
výboru, aby seznámil přítomné se zprávou finančního výboru týkající se těžby
dřeva v roce 2019. Celkem bylo vytěženo 223,4m 3 dřeva. Část byla prodána
na pilu (cca 34m3 – 800Kč/m3 ). I přes skutečnost, že kůrovcová kulatina
nebyla nikde v okolí vykupována, podařilo se, díky dobrým vztahům mezi obcí
Vidov a pilou Heřmaň, vyjednat směnnou smlouvu na 107m 3 kůrovcové
kulatiny za řezivo (hranoly, prkna) v adekvátní hodnotě. Dalších 42m 3 bylo
prodáno na palivo. 43,5m3 kulatiny leží na skládce. Celkové výdaje za rok
2019 činily 128 669Kč, příjmy za stejné období byly ve výši 68 821Kč + řezivo
(hranoly, prkna – 16,17m3 ) v hodnotě 77 468Kč. Členka finančního výboru
Ing. J. Lišková upozornila, že obec tím, že nevede povinnou evidenci dřeva
porušuje ustanovení par. 29 a následujících dle Zákona o účetnictví 563/1991
Sb. a obci tak může hrozit finanční postih. Zastupitel M. Dvořák sdělil, že žádal
o zveřejnění inzerce na prodej palivového dřeva občanům, ale inzerce
neproběhla. Starosta sdělil, že inzerce bude zveřejněna v příštím zpravodaji a
na webu obce. Zpráva finančního výboru bude součástí Zápisu č.1 jako příloha
č.3.
Bod vzat na vědomí.
Zastupitelé se dohodli, že do příští schůze OZ bude provedena mimořádná
inventarizace dřeva. Zastupitelé Anton a Dvořák nechtějí být členy komise.
Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o návrhu na mimořádnou inventarizaci
dřeva do příští schůze OZ.

Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č.8 – Žádost o dotaci z MMR – dětské a workoutové hřiště
Na základě schváleného rozpočtu ohledně investic v roce 2020 navrhuje
místostarosta obce podat žádost do dotačního titulu MMR – budování míst
pasivního a aktivního odpočinku. Součástí projektu budou dětské herní prvky,
workoutová sestava a venkovní fitness vybavení, tak aby hřiště sloužilo všem
generacím. Dotace by měla dosahovat 70% z celkové investované částky.
Místostarosta dává hlasovat o podání žádosti z programu MMR 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210H - Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku v celkové výši do
500tis. Kč bez DPH na doplnění a rozšíření vybavení sportovního areálu o
dětské, workoutové a venkovní fitness prvky. Místostarosta dává hlasovat o
podání žádosti.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdrželo se:0

Dále padl návrh na realizaci záměru i v případě, že žádost o dotaci nebude
úspěšná. Bylo navrženo, aby do příští schůze OZ proběhlo výběrové řízení na
výběr jednotlivých prvků. Na další schůzi se zastupitelé dohodnou na dalším
postupu. Pokud proběhne realizace herních prvků po datu podání žádosti, jsou
náklady v případě získání dotace uznatelné. Místostarosta dává hlasovat o
návrhu na realizaci VŘ do příští schůze OZ.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č.9 – Žádost o dotaci z MAS Pomalší - Komunitní knihovna
Vidov
Starosta obce seznámil přítomné s koncepcí projektu Komunitní knihovny ve
Vidově. Komunitní knihovna Vidov by byla zřízena v obecním objektu po
bývalém koloniálu na pozemku p.č.85 v k.ú. Vidov. Jedná se o přízemní
nepodsklepený objekt vystavěný ve 30.letech 20.století jako hasičárna. Do
roku 2016 sloužil jako koloniál. Od ledna 2017 je objekt mimo provoz a
nevyužitý. Pro zajištění provozu komunitní knihovny je potřeba objekt upravit
zateplením a instalací teplovodního vytápění k zajištění požadovaného
pobytového teplotního komfortu a dále vybavit interiér nábytkem a potřebnou
elektronikou. Příprava projektu byla konzultována s Jihočeskou vědeckou
knihovnou (JVK), připomínky byly zapracovány. Z pohledu JVK je projekt
považován za velmi přínosný. Objekt je bezbariérový a může tak sloužit i jako
volební místnost, namísto současných prostor obecního úřadu.

Obec Vidov má 603 obyvatel, v současnosti zde z historických důvodů není
knihovna (byla pouze ve „střediskové obci“ Roudné, ke které do r.1990 Vidov
patřil). Nyní se nabízí spojit zprovoznění místní knihovny se zřízením
komunitního centra pro potřeby setkávání obyvatel, pořádání osvětových akcí,
besed k aktuálním tématům či poskytování konzultací v sociální oblasti. K
tomuto účelu bude uzavřena smlouva o spolupráci s Městskou charitou České
Budějovice a THEIA krizové centrum o.p.s., které zde budou poskytovat
terénní poradenství a konzultace k problematice v sociální oblasti. Na základě
přípravy výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního
operačního programu MAS Pomalší – IROP – Podpora sociálních služeb
navrhuje starosta po vypsání výzvy požádat o dotaci na projekt Komunitní
knihovna Vidov. Projekt byl již předložen v minulém roce, žádost nebyla
schválena. Na základě připomínek a diskuse proběhlé k tomuto projektu byly
podklady upraveny. Odhadované náklady jsou ve výši 1.082.174Kč.
Předpokládaná výše dotace je 95% uznatelných nákladů.
Starosta upozornil, že výzva bude vypsána na základě odezvy od členských
obcí MAS. Náklady jsou pouze orientační pro potřeby stanovení výše žádosti a
jsou spíše na horní hranici cen. Před podáním žádosti bude vysoutěženo s
podmínkou dodržení cen do 05/2021.
V následné diskuzi byly zmiňovány argumenty pro i proti projektu.
Argumenty proti projektu:
 výzva ještě nebyla ještě vypsána, nejsou známy přesné podmínky
dotace(V. Kostka),
 loňská výzva nebyla vypsána na komunitní knihovnu, ale komunitní
centrum, stavební úpravy budou mít negativní dopad na historickou
hodnotu objektu (M.Dvořák),
 vybudovat komunitní centrum ve Spolkovém domě, kde mnohé kroužky
již probíhají a knihovnu vybudovat v objektu bývalého koloniálu bez
zásadních stavebních úprav vlastními prostředky(K.Lidralová).
Argumenty pro projekt:
 získání dalšího prostoru pro občanské aktivity, navíc bezbariérového, na
rozdíl od Spolkového domu a obecního úřadu (T.Šedivý),
 zlepšení teplotního komfortu připojením na plynové vytápění (J.Toncar),
 zhodnocení nevyužitého objektu stavebními úpravami, obec bude mít k
dispozici další plněhodnotný prostor k využití (T.Hanus),
 v případě shodných dotačním podmínek s loňskou výzvou, bude získání
dotace na stavební úpravy, vybudování systému vytápění a vybavení
knihovny pro obec finančně vysoce výhodné a realizace projektu
minimálně zatíží rozpočet obce (T.Šedivý)
Starosta obce jako předkladatel bodu navrhuje usnesení ve znění:
„OZ souhlasí s koncepcí projektu „Komunitní knihovna Vidov“ a schvaluje
podání žádosti o dotaci po vypsání výzvy k předkládání žádostí o podporu z
Integrovaného regionálního operačního programu MAS Pomalší – IROP –
Podpora sociálních služeb na projekt Komunitní knihovna Vidov v celkové výši
1.082.174Kč vč. DPH. Projekt nebude realizován bez přiznání dotace.“
Zastupitel V.Kostka navrhuje pozměňovací návrh usnesení v tomto znění:
„OZ vyjadřuje zájem o případnou účast ve výzvě integrovaného regionálního
operačního programu MAS Pomalší IROP – Podpora sociálních služeb.“

Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o pozměnovacím návrhu.
Hlasováním neschváleno.
Výsledek hlasování – pro:3
proti: 4
Pro: Lidralová, Kostka, Dvořák
Proti: Šedivý, Kutiš, Makoč, Toncar
Zdržel se: Anton, Hanus

zdrželo se:2

Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o návrhu předkladatele, viz.výše.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:5
proti: 2
Pro:Šedivý, Kutiš, Makoč, Toncar, Hanus
Proti:Kostka, Dvořák
Zdržel se:Lidralová, Anton

zdrželo se:2

K bodu č.10 – Vodovod ke skladu nářadí u rybníka Jakub – projednání
záměru
Zastupitel J.Anton navrhl záměr vybudovat vodovodní přípojku ke skladu s
nářadím u rybníka Jakub z důvodu zlepšení hygienických podmínek. Navrhl, že
by vidovští rybáři (SK Vidov) vybudovali přípojku (vodovod) na vlastní náklady
svépomocí. Návrh usnesení: „OZ schvaluje záměr vybudování přípojky
vodovodu a předložení potřebných dokladů na některé z příštích schůzí
zastupitelstva.“ Místostarosta dává hlasovat o návrhu. Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:7

proti: 1(Šedivý)

zdrželo se:1(Kutiš)

K bodu č.11 – Podmínky realizace výstavby vodovodu a kanalizace v
rámci výstavby chodníku 2.část I.etapa
Zastupitelka K.Lidralová upozornila před projednáním bodu na možný střet
zájmů, vzhledem k příbuzenskému vztahu k majitelce pozemků, které bude
třeba získat pro vybudování plánovaného chodníku. Místostarosta dává
hlasovat o střetu zájmů zastupitelky K.Lidralové.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:5
proti: 3
Pro: Anton, Kostka, Dvořák, Makoč, Toncar,
Proti: Šedivý, Kutiš, Hanus
Zdržel se: Lidralová

zdrželo se:1

Zastupitelka K.Lidralová se nezapojí do diskuze k tomuto bodu, z důvodu
možného střetu zájmů.

Předkladatel bodu zastupitel M.Dvořák uvedl, že důvodem k zařazení bodu
byla skutečnost, že na minulé schůzi bylo prezentováno, že přeložka vodovodu
a vybudování kanalizace budou realizovány z důvodu budoucího napojení
bývalého areálu úpravny vod, který je v majetku obce. Projektová
dokumentace toto dle jeho názoru nesplňuje. Chybí vyústění vodovodu a
kanalizace mimo chodník, tak aby mohl být areál v budoucnu připojen navíc
bez zásahu do chodníku. Navíc nevidí důvod k přeložce vodovodu, neboť na
tomto úseku zatím nedošlo k poruše a životnost litinového potrubí je 80-100
let a vodovod byl vybudován v letech 59-62. Projekt navíc neřeší napojení
větví kanalizace na úrovni návsi. Z výše uvedených důvodů je proti přeložení
vodovodu(předpokládaná cena 650 000Kč) a v případě obnovy vodovodu by
zanechal původní trasu v soukromých pozemcích.
Starosta konstatoval, že realizací projektu dojde k odstranění vodovodu ze
soukromých pozemků, kde se vodovod nachází z dob socialismu. Zároveň se
jedná o propojení spodní části obce (pod silnicí) s horní částí. Hlavní přívod do
zbytku obce (nová výstavba + stará část nad silnicí) je nyní napojen přes
náves (realizace 2019) a nemá záložní trasu. Zároveň napojuje rozvojovou
plochu areálu bývalé úpravny přivedením vodovodu a kanalizace k okraji
plochy(kanalizace doprojektována), vodovod bude doprojektován tak, aby
šachta byla mimo plánovaný chodník a areál mohl být napojen bez zásahu do
chodníku. Dimenze kanalizace je dostatečná (viz PD), napojení větví kanalizace
v návsi bude realizováno na větší dimenzi v rámci plánované opravy propadlé
kanalizace (zjištěno při obnově vodovodu 2019). Projektem navržené přípojky
budou placeny majiteli pozemků (Šedivých, Kačírková) a nebudou předmětem
soutěže – dohodnou si majitelé individuálně s prováděcí firmou. Přípojky byly
navrženy z důvodu budoucího nezasahování do ploch chodníku. Místostarosta
připomněl, že vzhledem k datu realizace, se původní vodovod blíží hranici
životnosti a z tohoto důvodu a vzhledem k tomu, že při budování chodníku
budou realizovány výkopové práce, považuje přeložení vodovodu z
dlouhodobého hlediska za strategicky i ekonomicky výhodné. Starosta
konstatoval, že realizace chodníku si vzhledem k majetkovým poměrům
vyžádá další jednání, proto se zastupitelé k projednání přeložky vodovodu a
vybudování kanalizace ještě vrátí na některém z dalších jednáních OZ.
Bod vzat na vědomí.
Zastupitel J.Toncar se vzhledem k pracovním povinnostem následující den
ve 22:14 omluvil z dalšího jednání OZ. Místostarosta konstatoval
usnášeníschopnost zastupitelstva a navrhl pokračovat bodem Různé.
K bodu č.12 – Různé
Zastupitel M.Dvořák vnesl dotaz, zda byly odebrány vzorky z Nedabylského
potoka. Vzorky byly odebrány a výsledky budou po vyhodnocení zaslány
zastupitelům.
Tentýž zastupitel navrhl v souvislosti s úklidem klesti v obecním lese, že
toto organizačně zajistí a navrhuje toto usnesení:
„OZ pověřuje zastupitele M. Dvořáka organizací úklidu klesti po těžbě dřeva v
obecním lese a zabezpečením výsadby s případným využitím dotace ve

spolupráci s odborným lesním hospodářem panem Janečkem. Termín úklidu
do 31.5. 2020, termín výsadby do 31.12.2020. Za realizaci odpovídá zastupitel
M.Dvořák, náklady spojené s úklidem a výsadbou hradí obec.“
Místostarosta dává hlasovat o návrhu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:7
Omluven: Toncar

proti: 1(Šedivý)

zdrželo se:0

Dále byla v bodě diskutována fyzická inventarizace majetku. Zastupitel
V.Kostka navrhl předložení inventarizace dle směrnice před projednáním účetní
uzávěrky na příští schůzi OZ. Zastupitel J.Anton se omluvil z dalšího jednání
OZ ve 22:43. Místostarosta konstatoval usnášeníschopnost zastupitelstva a
navrhl pokračovat v bodě „Různé“.
Občan J.Řezáč upozornil na nevyhovující stav vozovky v místa pro
přecházení u vjezdu do řadovek. V důsledku nerovnosti dochází při průjezdu
vozidel k nadměrnému hluku v nočních hodinách, otřesům a škodám na
majetku (praskliny ve zdivu). Obec požádá SÚS o zjednání nápravy.
Na příští schůzi OZ budou prezentovány statistické údaje z měřičů rychlosti.
Usnesení:
č.1/20 – OZ schvaluje prodej pozemků díl „a“ z pozemku p.č.116/1 v k.ú.
Vidov o výměře 2 m2 a díl „b“ z pozemku č.113/2 v k.ú. Vidov o výměře 1 m2
oddělené geometrickým plánem č.495-101/2019 za cenu 200Kč/m2. Návrh na
vkald uhradí kupující, ostatní náklady spojené s prodejem hradí obec. OZ
pověřuje starostu jednáním v této věci a podpisem kupní smlouvy.
č.2/20 – OZ schvaluje provedení mimořádné inventarizace dřeva do příští
schůze OZ.
č.3/20 – OZ schvaluje podání žádosti z programu MMR 117D8210 - Podpora
obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210H - Podpora budování a
obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku v celkové výši do 500tis. Kč bez
DPH na doplnění a rozšíření vybavení o dětské, workoutové a venkovní fitness
prvky. OZ pověřuje starostu jednáním v této věci.
č.4/20 – OZ pověřuje výběrovou komisi realizací VŘ na doplnění herních
prvků na dětské hřiště, venkovní fitness prvky a workoutové hřiště do příští
schůze OZ.
č.5/20 – OZ souhlasí s koncepcí projektu „Komunitní knihovna Vidov“ a
schvaluje podání žádosti o dotaci po vypsání Výzvy k předkládání žádostí o
podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Pomalší –
IROP – Podpora sociálních služeb na projekt Komunitní knihovna Vidov v
celkové výši 1.082.174Kč vč. DPH. Projekt nebude realizován bez přiznání
dotace.

.
č.6/20 – OZ schvaluje záměr vybudování vodovodu ke skladu nářadí u
rybníka Jakub a předložení potřebných dokladů k realizaci záměru na některé z
příštích schůzích OZ.
č.7/20 - OZ pověřuje zastupitele M. Dvořáka organizací úklidu klesti po těžbě
dřeva v obecním lese a zabezpečením výsadby s případným využitím dotace ve
spolupráci s odborným lesním hospodářem panem Janečkem. Termín úklidu je
do 31.5. 2020, termín výsadby do 31.12.2020. Za realizaci odpovídá zastupitel
M.Dvořák, náklady spojené s úklidem a výsadbou hradí obec.
K bodu č. 10 – Závěr
Místostarosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání
zastupitelstva ve 23:10.

Starosta:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Zapisovatel:

…………………...........................……

Seznam příloh:
Příloha č. 1: Rozpočtové opatření č.13/2019
Příloha č. 2: Kopie geometrického plánu č.495-101/2019
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