Zápis č.2/2016
ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 25.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu.
Celkový počet členů zastupitelstva: 9
Přítomno:7

Omluveni:2

Hosté:3

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
Účetní závěrka za rok 2015
Audit za rok 2015 a Závěrečný účet obce za rok 2015
Závěrečný účet SMO Pomalší
Rozpočtové opatření č.3/2016
Rozpočtové opatření č.4/2016
Darovací smlouvy na ZTV V lukách – vodovod, kanalizace dešťová
a splašková, veřejné osvětlení, komunikace, zeleň
9. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 64/131
10. Vyhlášení záměru směny pozemků p.č.44/40, 46/25, 86/8,
154/10 a 154/11
11. Jednací řády kontrolního a finančního výboru
12. Různé
13. 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. Ověřovateli zápisu byli jmenováni
Miroslav Dvořák a Ing.Radek Tibitancl. Zapisovatelem byl jmenován Mgr.Tomáš
Hanus.
Výsledek hlasování – pro: 7

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 – Účetní závěrka za rok 2015
Starosta informoval zastupitele o účetní závěrce obce Vidov a navrhuje
schválit účetní závěrku obce za rok 2015 v plném rozsahu, neboť bylo shledáno,
že schvalování účetní závěrky poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných
podle zákona věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 7

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 4 - Audit za rok 2015 a Závěrečný účet obce za rok 2015
Starosta obce Ing. Tomáš Šedivý seznámil přítomné se zprávou o výsledku
hospodaření za rok 2015. Audit se konal 7.3.2016 a nebyly při něm zjištěny
chyby a nedostatky.
Starosta také seznámil přítomné se závěrečným účtem za rok 2015:
Příjmy.....................10 131 359,55Kč
Výdaje.....................4 918 293,42Kč
Hospod.výsledek.......5 213 066,13Kč
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem hospodaření a převodem
výsledku z účtu 431300 ve výši 1 528 624,14 Kč na účet 432300. Vše bylo
zveřejněno v souladu se zákonem na úřední desce po dobu 15 dnů.
Oba body vzaty na vědomí bez výhrad.
K bodu č. 5 - Závěrečný účet SMO Pomalší
Starosta obce Ing. Tomáš Šedivý seznámil přítomné se zprávou o výsledku
hospodaření za rok 2015 SMO Pomalší. Audit se konal 4.5.2015 a nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Starosta také seznámil přítomné se závěrečným účtem SMO Pomalší za rok
2015.
Příjmy.......................6 983 766Kč
Výdaje......................7 565 400Kč
Hospod.výsledek....... – 581 634,-Kč
Zastupitelé vzali bod na vědomí.
K bodu č. 6 - Rozpočtové opatření č.3/2016
Předseda finančního výboru Vladimír Severin předložil rozpočtové opatření
č.3 /2016 a podrobně seznámil přítomné s plněním výdajové a příjmové stránky

rozpočtu a s navrhovanými změnami. Rozpočtové opatření č.3 /2016 bude
součástí Zápisu č.2, jako příloha č.1.
Bod vzat na vědomí.
K bodu č. 7 - Rozpočtové opatření č.4/2016
Předseda finančního výboru Vladimír Severin předložil rozpočtové opatření
č.4 /2016 a podrobně seznámil přítomné s plněním výdajové a příjmové stránky
rozpočtu a s navrhovanými změnami. Rozpočtové opatření č.4 /2016 bude
součástí Zápisu č.2, jako příloha č.2.
Bod vzat na vědomí
K bodu č. 8- Darovací smlouvy na ZTV V lukách – vodovod, kanalizace
dešťová a splašková, veřejné osvětlení, komunikace, zeleň
Starosta obce Ing. Tomáš Šedivý seznámil zastupitele s darovacími smlouvami
na ZTV – V lukách. Jedná se o darovací smlouvy na vybudované ZTV V lukách
(dole u řadovek), investorem je pan Ing. J.Brouček. Mezi obcí a investorem bude
uzavřena darovací smlouva na vodovod, kanalizaci dešťovou a kanalizaci
splaškovou. Dále byla předložena darovací smlouva na veřejné osvětlení a
darovací smlouva na komunikaci a zeleň. Kopie smluv budou součástí Zápisu č.2,
jako přílohy č.3, 4a 5.
Starosta dává hlasovat o darovací smlouvě na vodovod, kanalizaci dešťovou a
kanalizaci splaškovou.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 7

proti: 0

zdrželo se:0

Starosta dává hlasovat o darovací smlouvě na veřejné osvětlení.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 7

proti: 0

zdrželo se:0

Starosta dává hlasovat o darovací smlouvě na komunikaci a zeleň.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 7

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 9 – Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 64/131
Starosta obce Ing. Tomáš Šedivý seznámil přítomné se záměrem vyhlášení
prodeje pozemku. Jedná se o pozemek o výměře 1m 2 oddělený z pozemku
p.č.64/93 (horní úzká cesta v zahrádkách nad Teserou). Záměr prodeje je na
žádost p.Bejbla, který má budovu na pozemku p.č.50/5 a potřebuje kousek
pozemku, aby dodržel odstup od sousedního pozemku. Starosta dává hlasovat o
vyhlášení záměru prodeje 1 m2 pozemku z p.č.64/131 v k.ú. Vidov.

Hlasováním schváleno.

Výsledek hlasování – pro: 7

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 10 – Vyhlášení záměru směny pozemků p.č.44/40, 46/25,
86/8, 154/10 a 154/11.
Starosta obce Ing. Tomáš Šedivý seznámil přítomné se záměrem vyhlášení
směny pozemků. Jedná se o různé pozemky v obci ke směně se S.Liškou: 44/40
a 46/25 jsou pozemky u Benešů (GPL 427-7/2015), 86/8, 154/10 a 154/11 jsou
pozemky u statku a potoka (GPL 424-1/2015 a GPL 437-106/2015). Obec by
měla získat směnou pozemky: 44/41, 44/26, 567/4 (stráně u silnice pod Benešů)
a pozemek 15/2 (pod cestou do Nedabyle za přejezdem). Obec směňuje 267m2,
pan S.Liška 248 m2. Rozdíl bude řešen finančním narovnáním.
Starosta dává hlasovat o vyhlášení záměru směny pozemků p.č.
40/40,46/25,86/8,154/10 a 154/11 za pozemky č.44/41,44/26 a 567/4 a
finančním narovnáním.
Výsledek hlasování – pro: 7

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 11 – Jednací řády kontrolního a finančního výboru
Předseda finančního výboru Vladimír Severin seznámil přítomné s nově
připravovaným jednacím řádem finančního výboru a předseda kontrolního výboru
Ing.Radek Tibitancl seznámil přítomné s nově připravovaným jednacím řádem
kontrolního výboru.
Starosta dává hlasovat o novém znění jednacího řádu kontrolního výboru.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 7

proti: 0

zdrželo se:0

Starosta dává hlasovat o novém znění jednacího řádu finančního výboru. Kopie
jednacích řádů budou součástí Zápisu č.2 jako příloha č.6 a 7.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 7

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 12- Různé
Starosta obce seznámil zastupitele s plánovaným předáním staveniště pro
výstavbu chodníků od vjezdu do řadovek severním směrem (okolo Dudů).
Starosta seznámil přítomné se zamítavým stanoviskem rady města České
Budějovice k uzavření školského obvodu se ZŠ Günwaldova. Na příští schůzi bude
projednáno podání nové žádosti.

Zastupitel Jan Anton upozornil na zhoršující se kvalitu vody přitékající do obce
Nedabylským potokem. Budou shromažďovány informace ke zjištění příčiny i v
součinnosti s OÚ Nedybyle, ohledně fungování čističky v jejím katastru.
Starosta obce seznámil přítomné s nárůstem krádeží v obci Vidov a navrhuje
nakoupit kamery.

Usnesení:
č.7/16 – OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2015.
č.8/16 – OZ schvaluje darovací smlouvy (na vodovod a kanalizaci; na veřejné
osvětlení; na komunikaci a zeleň) na vybudované ZTV V lukách (dole u řadovek),
investor Ing. J.Brouček a pověřuje starostu podpisem smluv.
č.9/16 – OZ schvaluje vyhlášení záměru prodeje 1 m2 pozemku z p.č.64/131
v k.ú. Vidov.
č.10/16
–
OZ
schvaluje
vyhlášení
záměru
směny
pozemků
p.č.
40/40,46/25,86/8,154/10 a 154/11 za pozemky č.44/41,44/26 a 567/4 a
případné finanční narovnání.
č.11/16 – OZ schvaluje nové znění jednacího řádu kontrolního výboru.
č.12/16 – OZ schvaluje nové znění jednacího řádu finančního výboru.
K bodu č. 13 – Závěr
Schůze OZ byla ukončena ve 20:20.

Starosta:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Zapisovatel:

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

Seznam příloh:
Příloha č. 1: Rozpočtové opatření č.3/2016.
Příloha č. 2: Rozpočtové opatření č.4/2016.
Příloha č. 3: Darovací smlouva na vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci při
ZTV V lukách.
Příloha č. 4: Darovací smlouva na veřejné osvětlení při ZTV V lukách.
Příloha č. 5: Darovací smlouva na komunikaci a zeleň při ZTV V lukách.
Příloha č. 6: Kopie jednacího řádu kontrolního výboru.
Příloha č. 7: Kopie jednacího řádu finančního výboru.

