Zápis č.2/2019
ze schůze obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 8. dubna od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu v
Hospodě Na návsi.
Celkový počet členů zastupitelstva: 8
Přítomno:8

Omluveni:1(Makoč)

Hosté:27

Zasedání řídil starosta obce Ing. Tomáš Šedivý
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Účetní závěrka za rok 2018
Audit a závěrečný účet za rok 2018
Rozpočtová opatření č.1, 2 a 3/2019
Výběr firmy na stavbu chodníků k rybníku
Podání žádosti o dotaci na projekt „Komunitní knihovna Vidov“
přes MAS Pomalší - 3.výzva IROP
Výběr varianty technického řešení opěrné zdi, Chodník podél silnice
III.třídy, 2.část, I.etapa
Zpráva kontrolního výboru - parkování v obci
Vyhlášení záměru prodeje pozemků
Informace k probíhajícím projektům
(dotace MMR, Jihočeský kraj, OPŽP, SMO Pomalší)
Různé
Závěr

K bodu č.1 - Zahájení, schválení programu zasedání
Starosta Ing. Tomáš Šedivý přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a
seznámil zastupitele s programem zasedání. Oznámil přítomným, že ze
zasedání zastupitelstva bude pořizován audiozáznam pro zveřejnění. Vyzval
přítomné hosty, aby pokud nebudou chtít jmenováni v zápise, uvedly tuto
skutečnost na úvod svého příspěvku, či dotazu. Ověřovateli zápisu byli
jmenováni L. Bajer a Ing. J.Toncar. Zapisovatelem byl jmenován Mgr.T.Hanus.
Bc. K.Lidralová navrhuje za školskou a sociální komisi zařazení bodu „Zklidnění dopravy na průjezdu obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel obce“ a
rozdává zastupitelům podklady k příslušnému bodu. Starosta konstatuje, že by
zastupitelé, mají-li o něčem hlasovat, měli podklady obdržet dříve, než v
průběhu zasedání, a proto bude při hlasování o zařazení bodu proti.

Starosta dává hlasovat o zařazení bodu č.12 - „Zklidnění dopravy na
průjezdu obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel obce“.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:7

proti: 1(Šedivý)

zdrželo se:0

Zastupitel M.Dvořák navrhuje zařazení bodu č.13 - „Změna způsobu
zadávání projektů a studií“.
Starosta dává hlasovat o zařazení tohoto bodu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:8

proti: 0

zdrželo se:0

Starosta dává hlasovat o doplněném programu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 2 – Kontrola usnesení z minulé schůze OZ
Starosta obce Ing.T.Šedivý informoval přítomné o plnění usnesení z minulé
schůze zastupitelstva.
Bod vzat na vědomí.

K bodu č. 3 - Účetní závěrka za rok 2018
Starosta informoval zastupitele o účetní závěrce obce Vidov za rok 2018 a
navrhuje schválit účetní závěrku obce za rok 2018 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: 8

proti: 0

K bodu č. 4 - Audit a závěrečný účet za rok 2018

zdrželo se:0

Starosta obce Ing.Tomáš Šedivý seznámil přítomné se zprávou o výsledku
hospodaření za rok 2018. Audit se konal 19.2.2019 a nebyly při něm zjištěny
chyby a nedostatky.
Starosta také seznámil přítomné se závěrečným účtem za rok 2018:
Příjmy…..……………………... 8 683 699,44 Kč
Výdaje………………………….. 6 229 434,14 Kč
Hospod.výsledek…………. 2 454 265,30 Kč
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem hospodaření a převodem
výsledku z účtu 431300 ve výši 2 597 504,126 Kč na účet 432300.
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet za rok 2018 spolu se „Zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vidov za rok 2018 a na základě
tohoto projednání souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Starosta dává hlasovat o Závěrečném účtu obce za rok 2018.
Hlasováním schváleno bez výhrad.

Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 5 - Rozpočtová opatření č.1, 2 a 3/2019
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovými opatřeními č.1, 2, 3/2019.
Rozpočtová opatření č.1, 2 a 3/2019 budou součástí Zápisu č.2 jako příloha
č.1,2,3.
Bod vzat na vědomí.
K bodu č. 6 - Výběr firmy na stavbu chodníku k rybníku podél silnice
S III/15523 – 2.část, III. etapa
Starosta seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení na výstavbu
chodníku podél silnice S III/15523 – 2.část, III. etapa, které se uskutečnilo
3.4.2019 od 19:00 na obecním úřadě. Jedná se o úsek na jižním konci obce
směrem k k rybníku Jakub, včetně lávky přes Nedabylský potok.
Osloveno bylo celkem 10 firem, pět firem se omluvilo, doručeny byly dvě
nabídky. Nabídky zaslaly firmy Staving CB s.r.o. a Dopravní stavby HP
Bohemia. Nabídky hodnotila výběrová komise ve složení L.Bajer – předseda, K.
Lidralová, T. Hanus, T. Šedivý, M. Kutiš – členové. Kritériem byla nejnižší cena.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Dopravní stavby HP Bohemia s
nabídkovou cenou 1 184 947,51 Kč včetně DPH. Hodnotící tabulka bude
součástí Zápisu č.2 jako příloha č.4.
Starosta dává hlasovat o výběru firmy.

Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 7 - Podání žádosti o dotaci na projekt „Komunitní knihovna
Vidov“ prostřednictvím MAS Pomalší - 3.výzva IROP
Starosta Ing.T.Šedivý seznámil přítomné s konceptem komunitní knihovny
ve Vidově. Obec by na realizaci projektu mohla žádat dotaci prostřednictvím
MAS Pomalší - 3.výzva IROP. Komunitní knihovna Vidov by byla zřízena v
obecním objektu po bývalém koloniálu na pozemku p.č.85 v k.ú. Vidov,který
do roku 2016 sloužil jako koloniál. Od ledna 2017 je objekt mimo provoz a
nevyužitý. Pro zajištění provozu komunitní knihovny je počítáno se zateplením
objektu, úpravou vchodových vrat, instalací teplovodního vytápění
(elektrokotel) a dále s vybavením interiéru nábytkem a potřebnou
elektronikou.
Předpokládaná náplň činnosti:
- knihovna podle zákona č.257/2001 Sb. v pl.znění,
- výměnný knižní fond s Jihočeskou vědeckou knihovnou,
- sdílená knihovna – mimo fond vědecké knihovny ze zdrojů od místních
obyvatel,
- sezónní infocentrum pro návštěvníky obce a regionu,
- výstavy - fotosoutěž Vidov mýma očima, výtvory dětí z výtvarných kroužků,
fotografie, obrazy,
- stálá výstava části sbírky rádií a televizí p. Karla Nutila z Vidova (v jednání
zapůjčení),
- doplňkový prodej regionálních knih, map nebo produktů,
- předprodej vstupenek CB systém (možno zřídit),
- drobné občerstvení pro návštěvníky (káva, nealko, dezerty – dle zájmu),
- pořádání akcí pro veřejnost – diskuse k tématům, promítání, čtení atd.,
- externí sociální poradenství (Městská charita, Jihočeská rozvojová o.p.s.)
Celkové náklady dle zpracovaného rozpočtu (stavební část, vybavení interiéru,
vybavení AV technikou) činí 1 014 673Kč vč. DPH, předpokládaná výše dotace
95%. Termín podání žádostí je do 18.4.2019.
Starosta otevřel diskuzi k předloženému návrhu. Diskutována byla
vhodnost objektu pro knihovnu, skloubení provozu knihovny s provozem
sociálního poradenství, výše nákladů na realizaci, pozdní dodání rozpočtů
zastupitelům (5.4.), dostatečnost plánovaného knižního fondu, personální a
ekonomické zajištění provozu komunitní knihovny, padly návrhy na vybudování
komunitního centra včetně sociálního poradenství na Půdě Spolkového domu a
samostatné knihovny na č.p.85. Celý průběh tohoto bodu viz.
audiozáznam(16:36 – 1:29:15).
Po vyčerpání všech příspěvků dává starosta hlasovat o podání žádosti o
dotaci na projekt „Komunitní knihovna Vidov“ prostřednictvím MAS Pomalší 3.výzva IROP, tak jak byla zpracována.

Hlasováním neschváleno.
Výsledek hlasování – pro: 3
proti: 3
Pro: T.Šedivý, M.Kutiš, T.Hanus,
Proti:M.Dvořák, L.Bajer, K.Lidralová
Zdrželi se:, J.Anton, J.Toncar

zdrželo se:2

K bodu č. 8 – Výběr varianty technického řešení opěrné zdi - Chodník
podél silnice SIII/15523, 2.část, I.etapa
Starosta obce seznámil přítomné s možnostmi technického řešení opěrné
zdi při výstavbě chodníku od návsi směrem na jižní okraj obce. Jedná se o
chybějící úsek chodníku podél silnice S III/15523. Obec potřebuje k realizaci
výstavby část soukromých pozemků, podmínkou jednoho z vlastníků je
vybudování opěrné zídky na hranici pozemků (na obecním pozemku). Obec
potřebuje k podkladům pro územní rozhodnutí vyřešit technické řešení opěrné
zídky. Zastupitelé byli seznámení s variantami technických řešení a
předpokládanými zábory pozemků u jednotlivých variant. Zastupitel M.Dvořák
se vyjádřil, že s výstavbou zídky dlouhodobě nesouhlasí a zvolil by variantu
neoficiálního chodníku se zpevněným povrchem na současných pozemcích v
majetku obce. Starosta dává hlasovat o variantě kolmé zídky s nejmenším
záborem pozemků (o výměře 35m2). Situace z katastrální mapy a situace
orientačních záborů budou součástí Zápisu č.2 jako přílohy č. 5,6.
Starosta dává hlasovat o variantě kolmé zídky s nejmenším záborem pozemků
o celkové výměře 35m2.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 7
proti: 1
zdrželo se:0
Pro: T.Šedivý, M.Kutiš, J.Toncar, T.Hanus, K.Lidralová, L.Bajer, J.Anton
Proti:M.Dvořák
K bodu č. 9 – Zpráva kontrolního výboru – parkování v obci
Předseda kontrolního výboru M.Dvořák přečetl zápis kontrolního výboru, ve
kterém výbor mapoval problematiku parkování v obci. Kontrolní výbor provedl
kontrolní obchůzku ve dvou termínech 26.2. a 3.3. 2019. Kontrolní výbor
pracoval ve složení M.Dvořák – předseda, M.Kutiš, J.Anton – členové.
Kontrolní výbor navrhuje jako možné řešení situace:
 informovat občany ve zpravodaji o tom, kde nesmí parkovat,
 v případě opakování přestupků informování občanů s výzvou k
respektování pravidel vhozením do poštovních schránek,
 v případě stížností na nesprávné parkování iniciovat schůzku s obyvateli
dotčeného území,
 navrhnout obyvatelům lokality u vodojemu změnu z obousměrné
komunikace na jednosměrnou,





pokud se výše uvedená opatření minou účinkem, řešit situaci v
součinnosti s Policií ČR,
pokud možnosti dovolí vybudovat v obci další parkovací stání,
úpravu dřevin před dopravní značkou zákazu zastavení u paneláků, které
snižují viditelnost značky.

Zastupitelé se dohodli na vytipování vhodných míst pro zřízení dalších míst
pro parkování v obci. Starosta dává hlasovat o zprávě kontrolního výboru.
Zápis kontrolního výboru s fotografickou přílohou bude součástí Zápisu č.2 jako
příloha č.7.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 10 – Vyhlášení záměru prodeje pozemků
Starosta seznámil přítomné s návrhem na vyhlášení záměru prodeje
pozemků p.č.42/14 a p.č.42/15 v k.ú. Vidov dle geometrického plánu 48518/2018. Pozemky vznikly zaměřením skutečné hranice p.č.42/5. Pozemek p.č.
42/14 (výměra 1m2) vznikl po rekonstrukci vjezdu p.Řezáče na pozemek
p.č.42/4, který měl vyřešit parkování na komunikaci. Druhý pozemek
p.č.42/15 ukazuje umístění vjezdové brány p.Simoty na pozemek p.č.42/3.
Vjezdová brána byla vybudována při výstavbě domů, nikoliv současným
majitelem. Starosta dává hlasovat o vyhlášení záměru prodeje pozemků
p.č.42/14 a p.č.42/15 v k.ú. Vidov. Kopie geometrického plánu 485-18/2018 je
součástí Zápisu č.2 jako příloha č.8.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 11 – Informace k probíhajícím projektům (dotace MMR,
Jihočeský kraj, OPŽP, SMO Pomalší)
Starosta obce Ing.T.Šedivý poskytl přítomným aktuální informace k
probíhajícím projektům aktuálně ke dni 8.4. – podané žádosti o dotace (POVchodník k rybníku Jakub, MMR křižovatka v řadovkách – zlepšení bezpečnosti,
vodovod – náves), čeká se na vyjádření. Potenciální projekty - OPŽP zeleň. Ve
stadiu realizace jsou - doplnění vybavenosti sběrného dvora + kompostéry
prostřednictvím MAS Pomalší (přiznána dotace), chodník podél SIII/15523
IV.etapa). Zastupitelé budou o změnách a nových skutečnostech průběžně
informováni.
Bod vzat na vědomí.

K bodu č. 12 – Zklidnění dopravy na průjezdu obcí, zvýšení bezpečnosti
obyvatel obce
Zastupitelka Bc. K.Lidralová předala slovo RNDr. V.Kostkovi, členu školské
a sociální komise, který seznámil přítomné s materiálem zaměřeným na
zvýšení bezpečnosti v okolí státní silnice 2.třídy SIII/15523, zejména v
souvislosti s možným nárůstem dopravy během realizace stavby dálnice D3.
Materiál vytyčil jako riziková místa zejména prostory u obou zastávek v obci,
přechod na začátku obce (u odbočky ke kalištím) a na horizontu u odbočky k
řadovým domům a k bytovkám. Přítomní byli seznámeni s možnostmi řešení –
zpomalovací retardéry, zpomalovací semafory, umístění informačních měřičů
rychlosti.
Na základě předložených materiálů navrhuje RNDr. V.Kostka tento postup:
 poptat a nakoupit tři informační radary a instalovat je v obci,
 poptat projekční kanceláře dopravních staveb na zpracování projektové
dokumentace celkového řešení zklidnění dopravy v obci a zvýšení
bezpečnosti obyvatel na průjezdní komunikaci a s vybranou firmou
uzavřít smlouvu,
 vyčlenit v rozpočtu na rok 2020 potřebné finanční prostředky na realizaci
navržených opatření podle projednaného projekt.
Místostarosta informoval přítomné o proběhlém dotazování mezi obcí,
zastoupené starostou Ing.T.Šedivým a SÚS o možnostech instalace
zpomalovacích prvků(retardérů) na státní silnici a skutečnosti, že obec již
kontaktovala firmy instalující informační technologie na měření rychlosti a byly
ji zaslány dvě cenové nabídky informačních radarů.
Zastupitelé pověřili RNDr.V.Kostku a Mgr.T.Hanuse přípravou podkladů pro
nákup a instalaci 2kusů větších informačních radarů(velikost číslic cca 400mm)
s doplňkovým textem „ZPOMAL“, s funkcí zaznamenávající průjezdnost vozidel
a maketou kamerového systému a jednoho menšího radaru(číslice 300mm) a
doplňkovým textem „ZPOMAL“. Záznam statistiky průjezdnosti bude v
budoucnu použit, jako jeden
z argumentů pro instalaci zpomalovacích
semaforů. Vetší radary budou umístěny na příjezdy do obce, třetí menší radar
bude umístěn na horizontu před odbočkou do řadové zástavby ve směru od
Heřmaně.
Starosta zároveň pověřil předsedkyni školské a sociální komise poptávkou
cenových nabídek na zpracovatele projektové dokumentace celkového řešení
zklidnění dopravy v obci.
Starosta dává hlasovat o nákupu a instalaci 2kusů větších informačních
radarů(velikost číslic cca 400mm) s doplňkovým textem „ZPOMAL“, s funkcí
zaznamenávající průjezdnost vozidel a maketou kamerového systému a
jednoho menšího radaru(číslice 300mm) a doplňkovým textem „ZPOMAL“ dle
směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu. Materiál předložený školskou a
sociální komisí bude součástí Zápisu č.2 jako příloha č.9.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

Starosta dává hlasovat o pověření předsedkyně školské a sociální komise
poptávkou cenových nabídek
na zpracovatele projektové dokumentace
celkového řešení zklidnění dopravy v obci.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 13 – Změna způsobu zadávání projektů a studií
Zastupitel M.Dvořák předložil návrh na změnu způsobu zadávání projektů a
studií. V návrhu je požadováno, aby veškeré projekty a studie byly zadávány
až po schválení zastupitelstvem na veřejné schůzi a nikoli pouze rozhodnutím
starosty. Starosta argumentuje tím, že zadávání projektů a studií je v souladu
se zastupitelstvem schválenou studií strategického rozvoje obce a že by tento
způsob zadávání omezil provoz obce. Starosta dává hlasovat o předloženém
návrhu.
Hlasováním neschváleno.
Výsledek hlasování – pro:4
proti: 3
Pro: M.Dvořák, L.Bajer, K.Lidralová, J.Anton
Proti:T.Šedivý, M.Kutiš, J.Toncar
Zdrželi se:T.Hanus

zdrželo se:1

K bodu č. 14 – Různé
Starosta navrhl změnu ve směrnici o oběhu účetních dokladů a to
konkrétně u drobného hmotného majetku, kde navrhuje stanovit limit pro
evidenci v souladu se zákonem na 3.000Kč (oproti platné částce 1.000Kč, tato
částka zůstala ve směrnici od roku 1999).
Starosta dává hlasovat o změně částky ve směrnici o oběhu účetních dokladů,
u drobného hmotného majetku z původních 1000Kč na 3000Kč, tak aby byla
tato částka v souladu s platnou normou.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

Dále bylo v bodě Různé diskutováno:
 přesun schůzí obecního zastupitelstva do prostor Spolkového domu(od
příští schůze),
 schůzka s lesním hospodářem se uskuteční 17.4.od 17:00,





oplocení kurtu na plážový volejbal – dojde ke schůzce zástupce SK Vidov
a obce(Duda, Hanus)
na příští schůzi budou prezentovány závěry studie na bezpečnost na
nedabylské komunikaci,
termín uzavírky silnice na Hodějovice není zatím znám, neboť ŘSD
neobdrželo harmonogram prací od zhotovitele dálnice.

Usnesení:
č.9/19 – OZ schválilo Účetní závěrku za rok 2018
č.10/19 – OZ schválilo bez výhrad Audit a závěrečný účet za rok 2018
č.11/19 – OZ schválilo na základě výběrového řízení výběr firmy na výstavbu
chodníků podél silnice SIII/15523 – 2.část, III. etapa. Vítězem
výběrového řízení se stala firma Dopravní stavby HP Bohemia s
nabídkovou cenou 1 184 947,51 Kč včetně DPH a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy s vybranou firmou
č.12/19 – OZ schválilo technické řešení opěrné zdi při výstavbě chodníku
podél silnice S III/15523 – 2.část, I.etapa. Projektována bude
kolmá zídka s nejmenším záborem pozemků
č.13/19 – OZ schválilo Zprávu kontrolního výboru – parkování v obci
č.14/19 – OZ schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č.42/14 a
p.č.42/15 v k.ú. Vidov.
č.15/19 – OZ schválilo nákup a instalaci 2kusů větších informačních
radarů(velikost číslic cca 400mm) s doplňkovým textem „ZPOMAL“,
s funkcí zaznamenávající průjezdnost vozidel a maketou kamerového
systému a jednoho menšího radaru(číslice 300mm) a doplňkovým
textem „ZPOMAL“ dle směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu
č.16/19 – OZ pověřilo předsedkyni školské a sociální komise Bc. K.Lidralovou
poptávkou cenových nabídek na zpracovatele projektové
dokumentace cílového řešení zklidnění dopravy v obci.
č.17/19 – OZ schválilo navýšení částky ve směrnici o oběhu účetních dokladů
u drobného hmotného majetku z původních 1000Kč na 3000Kč, tak
aby byla tato částka v souladu s platnou normou.

K bodu č. 15 – Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva ukončil ve
22:09.

Starosta:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Zapisovatel:

…………………...........................……

Seznam příloh:
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.

Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.

1:
2:
3:
4:

Rozpočtové opatření č.1/19
Rozpočtové opatření č.2/19
Rozpočtové opatření č.3/19
Hodnotící tabulka VŘ na výstavbu chodníků podél silnice
SIII/15523 – 2.část, III. etapa
5: Situace z katastrální mapy-opěrná zídka k chodníku
podél silnice S III/15523 – 2.část, I.etapa.
6: Situace orientačních záborů opěrné zídky chodníku
podél silnice S III/15523 – 2.část, I.etapa.
7: Zápis kontrolního výboru s fotografickou přílohou
8: Kopie geometrického plánu 485-18/2018
9: Materiál předložený školskou a sociální komisí - Zklidnění dopravy
na průjezdu obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel obce

