Zápis č. 2/2020
ze schůze obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 4. června od 19:00 hod. v budově Spolkového domu
č.ev. 309.
Celkový počet členů zastupitelstva: 9
Přítomno:9

Omluveni:0

Hosté:5

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

Zahájení
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Volba předsedy kontrolního výboru
Rozpočtové opatření č.1-4/2020
Informace k probíhajícím akcím
Souhlas se zařazením území obce do působnosti MAS Pomalší
Vodovod a kanalizace v místě chodníku – vyhlášení VŘ
Inventarizace majetku a závazků 2019
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 Bc. K.Lidralová a M. Makoč. Zapisovatelem byl jmenován T.Hanus.
Starosta obce na úvod schůze krátce zhodnotil situaci v obci a zavedená
opatření v období koronavirové krize. Poděkoval všem, kteří se podíleli na
zvládnutí krize (šití roušek, nákup dezinfekce, distribuce letáků, obědy pro
seniory, zajištění pojízdné prodejny, nákup dezinfekčních stojanů) a poděkoval
všem občanům za zodpovědný přístup v době krize.
Všichni přítomní byli informováni, že ze zasedání zastupitelstva bude
pořizován audiozáznam pro zveřejnění. Starosta obce vyzval přítomné hosty
aby, pokud nebudou chtít být jmenováni v zápise, uvedli tuto skutečnost na
úvod svého příspěvku, či dotazu. Starosta obce seznámil zastupitele s
programem zasedání. Zastupitel V. Kostka navrhl zařazení bodu „Určení místa
a času slavnostních obřadů“. Starosta T. Šedivý dává hlasovat o zařazení
navrženého bodu. Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdrželo se:0

Poté starosta předal vedení schůze místostarostovi obce T. Hanusovi.
Místostarosta T.Hanus přečetl navržený program schůze.
Navržený program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Volba předsedy kontrolního výboru
Rozpočtové opatření č.1-4/2020
Informace k probíhajícím akcím
Souhlas se zařazením území obce do působnosti MAS Pomalší
Vodovod a kanalizace v místě chodníku – vyhlášení VŘ
Inventarizace majetku a závazků 2019
Určení místa a času slavnostních obřadů
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 M.Dvořák si vzal slovo a přednesl námitku k zápisu.
Ověřovatel navrhuje v bodě 12 upravit text v druhém odstavci:
Tentýž zastupitel se dotázal p.starosty na úklid klestí v obecním lese po loňské
těžbě. Starosta odpověděl, že klestí z potoka bylo odstraněno, ale úklid klestí z
vytěžených ploch není schopen zajistit. Zastupitel M.Dvořák navrhl, že toto
organizačně zajistí a navrhuje toto usnesení:……
Místostarosta T.Hanus dává hlasovat o námitce.
Hlasováním neschváleno.
Výsledek hlasování – pro:4
proti: 1
Pro: Lidralová, Anton, Kostka, Dvořák
Proti: Kutiš
Zdržel se: Makoč, Toncar, Hanus, Šedivý

zdrželo se:3

K bodu č. 2 – Kontrola usnesení z minulé schůze OZ
Místostarosta T. Hanus předal slovo starostovi obce T.Šedivému, aby
informoval přítomné o plnění usnesení z minulé schůze zastupitelstva:
č.1/20 – kupní smlouva na 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 je již
připravena, zatím nebyla podepsána. Prodleva vznikla zdržením na úřadech
v souvislosti s koronavirem.

č.2/20 – návrh na způsob inventarizace dřeva byl poslán zastupitelům, bude
řešen v bodě č.8 dnešní schůze OZ.
č.3/20 –žádost z programu MMR 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul 117d8210H – byla podána. Žádost nebyla zatím
vyhodnocena, prodleva vznikla v souvislosti s koronavirem.
č.4/20 –VŘ na doplnění herních prvků na dětské hřiště, venkovní fitness prvky
a workoutové hřiště proběhlo. Dětské, workoutové a venkovní fitness prvky
byly realizovány a proplaceny.
č.5/20 –Výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního
operačního programu MAS Pomalší – IROP – Podpora sociálních služeb na
projekt Komunitní knihovna Vidov nebyla ještě vypsána.
č.6/20 –záměr vybudování vodovodu ke skladu nářadí u rybníka Jakub a
předložení potřebných dokladů k realizaci záměru zatím nebyl řešen z důvodu
koronavirové krize.
č.7/20 - úklid klesti po těžbě dřeva v obecním lese nebyl realizován z důvodu
koronavirové krize. Náhradní termín je v neděli 21.6..
K bodu č. 3 – Volba předsedy kontrolního výboru
Zastupitel M.Dvořák podal ke dni 18.5. rezignaci na členství v kontrolním
výboru. Na uvolněné místo v kontrolním výboru byla navržena Bc. K. Lidralová.
Místostarosta T.Hanus dává hlasovat o navržené kandidátce. Rezignace bude
součástí zápisu jako příloha č.1.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdrželo se:0

Vzhledem ke skutečnosti, že odstupivší zastupitel M. Dvořák byl zároveň
předsedou kontrolního výboru, musí být nově zvolen i předseda doplněného
kontrolního výboru. Na předsedkyni je navržena Bc. K. Lidralová. Místostarosta
T.Hanus dává hlasovat o navržené kandidátce.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 4 - Rozpočtové opatření č. 1-4/2020
Rozpočtová opatření byla vyvěšena na webových stránkách obce. Zastupitel
M. Dvořák si vyžádal jmenovitý seznam příjemců dotovaných obědů v období
koronavirové krize. Informace bude zaslána v souladu se zákonem o
poskytování informací. Rozpočtová opatření č.1-4 budou součástí zápisu jako
přílohy č.2-5.
Bod vzat na vědomí.
K bodu č. 5 - Informace k probíhajícím akcím
Starosta informoval přítomné o realizovaných projektech. V plné výši byla
proplacena dotace (779.916 Kč) na chodník a zastávku MHD u paneláků. Obci
byla přiznána dotace na křižovatku u Spolkového domu z POV ve výši
300 000Kč, předpokládaná realizace červen/červenec. Obec získala dotaci

25 000Kč od JčK na dětské kroužky v rámci podpory práce s dětmi a mládeží.
Dětské, workoutové a venkovní fitness prvky byly realizovány a proplaceny.
Čeká se na vyhodnocení žádostí (předpoklad červen/červenec). Hledá se
technické řešení připojení vodovodu na pozemek manželů Bejblových.
Bod vzat na vědomí.
K bodu č. 6 - Souhlas se zařazením území obce do působnosti MAS
Pomalší
Jedná se o potvrzení souhlasu obce s působností MAS na programovací
období 2021 - 2027. Potvrzení souhlasu rozšíří možnosti pro podnikatele, obec,
NNO a další budou moci žádat do výzev MAS nebo naopak MAS může
zprostředkovat nebo jinak pomáhat s dotacemi, projekty, strategickými
dokumenty, pořádat vzdělávání, exkurze apod., zkrátka vyvíjet činnost. Platí,
že čím větší má MAS území (resp. vyšší počet obyvatel), tím budou alokace
větší a obráceně. Potvrzením souhlasu obci nevznikají žádné finanční závazky.
Místostarosta T.Hanus dává hlasovat o návrhu usnesení: „OZ souhlasí se
zařazením správního území obce do území působnosti MAS Pomalší o.p.s. na
programové období 2021 – 2027. Schválením zařazení do území působnosti
obci nevznikají finanční závazky vůči MAS“.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 7 - Vodovod a kanalizace v místě chodníku 2.část – I. etapa–
vyhlášení VŘ
Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o návrhu usnesení: „OZ schvaluje
vypsání výběrového řízení na stavbu vodovodu a kanalizace v místě chodníku
2.část I.etapa, včetně obnovy propojení kanalizace na návsi a pověřuje
výběrovou komisi organizací výběrového řízení a předložením výsledků ke
schválení na některém z příštích zasedání zastupitelstva“.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:8

proti: 0

zdrželo se:1 (Lidralová)

Zastupitel V. Kostka navrhuje schválit usnesení týkající se řešení spádu
kanalizace, jak bylo dohodnuto na pracovní poradě zastupitelů. Místostarosta
T. Hanus dává hlasovat o návrhu usnesení: „OZ schvaluje v průběhu realizace
stavby prohloubení šachty č.1, tak aby bylo dosaženo zlepšení odtokových
poměrů v celé délce kanalizace“.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:8

proti: 0

zdrželo se:1 (Lidralová)

K bodu č.8 – Inventarizace majetku a závazků 2019

Zastupitelé byli seznámeni s dokladovou inventarizací majetku za rok
2019. Na dotaz zastupitele J.Antona starosta prověří zaúčtování historického
autobusu na loňském Zelnobraní (6353Kč), na dotaz V. Kostky prověří starosta
správnost zaúčtování části budovy bývalé úpravny vody, kterou obec získala
do majetku v minulých letech a zaúčtování částky ve výši 1000Kč na účtu
Budovy, haly, stavby.
Zastupitelé se dohodli, že na příští schůzi OZ bude schváleno usnesení
týkající se metodického postupu při inventarizaci řeziva a palivového dřeva. Do
příští schůze proběhne i mimořádná inventarizace řeziva a palivového dřeva.
Pro inventarizaci dřeva byla jmenována komise ve složení Šedivý, Anton, Kutiš.
Bod vzat na vědomí.
K bodu č.9 – Určení místa a času slavnostních obřadů
Zastupitel V. Kostka navrhuje rozšířit služby občanům a stanovit místo a
čas pro konání slavnostních obřadů (uzavírání manželství, registrovaných
partnerství) v obci Vidov. Místem pro konání slavnostních obřadů by byl celý
správní obvod obce Vidov. Určenou dobou bude pátek a sobota kromě státních
svátků v čase od 9 do 15 hodin. Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o
předloženém návrhu v tomto znění: „Zastupitelstvo obce Vidov schvaluje
konání slavnostních obřadů (uzavírání manželství, registrovaných partnerství)
v obci Vidov takto: místem pro konání slavnostních obřadů je celý správní
obvod obce Vidov, určenou dobou je pátek a sobota kromě státních svátků v
čase od 9 do 15 hodin“.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdrželo se:0

Zastupitel V. Kostka požádal, zda by, vzhledem ke svým zkušenostem
s touto funkcí, mohl být pověřen uzavíráním manželství. Místostarosta T.
Hanus dává hlasovat o návrhu pověřit zastupitele RNDr. Vladimíra Kostku
přijímáním prohlášení o uzavření manželství pro volební období 2018 až 2022.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č.10 – Různé
Zastupitel J.Anton upozornil na používání dvou mailových adres
v komunikaci se starostou, což vede k nedorozuměním. Starosta bude se
zastupiteli komunikovat pouze prostřednictvím e-mailu: starosta@vidov.cz.
Byla diskutována rekonstrukce lávky u přelivu u rybníka Jakub.
Zastupitel V. Kostka upozornil na nezakrytou šachtu u kalových
nádrží(zřejmě v majetku JVS) a na nutnost zamezit možnému vstupu
nepovolaných osob do bývalého areálu úpravny vody (cedule se zákazem
vstupu, zazdění vstupu), aby se minimalizovalo možné riziko úrazu.
Místostarosta T. Hanus informoval zastupitele s výsledky ankety o
odpadech. 62 zúčastněných se vyjádřilo pro separaci od domu (popelnice na

papír a plast), 29 zúčastněných bylo proti. Místostarosta navrhuje pracovní
schůzku zastupitelů, na které bude zvolen další postup (změna systému
financování, nákup nádob, navýšení termínů svozu, vybudování
uzamykatelných přístřešků u bytových domů apod.). Dále informoval
zastupitele o problematické spolupráci s firmou TextilEco, která zajišťuje vývoz
kontejnerů na textil. Byly osloveny tři firmy se stejným sortimentem služeb a
na základě odezvy bude navržen další postup.
Členka finančního výboru Ing. J. Lišková si stěžovala, že neobdržela
finanční výkazy za měsíc květen a proto nelze připravit analýzu k plnění
rozpočtu. Dále navrhuje zvážit škrty v rozpočtu v souvislosti s předpokládaným
snížením příjmů do rozpočtu obce v důsledku koronakrize.
Zastupitelé pověřili jednáním v této věci finanční výbor a dohodli se na
pracovní schůzce, kde dohodnou postup při financování plánovaných akcí
v rozpočtu na rok 2020.
Občan Řezáč poděkoval za možnost dotovaných obědů. Dále si stěžoval na
nerovnost silnice u vjezdu do řadovek, která při průjezdu větších vozidel,
způsobuje nadměrný hluk a škodu na majetku (praskání zdí). Jedná se o
silnici, která není v majetku obce, obec proto vyrozumí správce komunikace
SÚS s požadavkem na sjednání nápravy. Dále vnesl požadavek na odstranění
krabičky dálkového ovládání vjezdové brány pana Simoty, která zasahuje na
obecní pozemek a zároveň omezuje vjezd na pozemek pana Řezáče. Obec si
vyžádá stanovisko katastrálního úřadu a zvolí další postup.
Návrhy na další schůzi OZ:
Zastupitelka K. Lidralová navrhuje zařazení bodu: „Informace o aktivitě na
obnovení sboru dobrovolných hasičů v obci nebo zřízení hasičské jednotky.
Usnesení:
č.8/20 – OZ schvaluje Bc. K. Lidralovou jako členku kontrolního výboru,
č.9/20 – OZ schvaluje Bc. K. Lidralovou jako předsedkyni kontrolního výboru,
č.10/20 – OZ souhlasí se zařazením správního území obce do území
působnosti MAS Pomalší o.p.s. na programové období 2021 – 2027.
Schválením zařazení do území působnosti obci nevznikají finanční
závazky vůči MAS,
č.11/20 – OZ schvaluje vypsání výběrového řízení na stavbu vodovodu a
kanalizace v místě chodníku 2.část I.etapa, včetně obnovy
propojení kanalizace na návsi a pověřuje výběrovou komisi
organizací výběrového řízení a předložením výsledků ke schválení
na některém z příštích zasedání zastupitelstva,
č.12/20 – OZ schvaluje v průběhu realizace stavby prohloubení šachty č.1,
tak aby bylo dosaženo zlepšení odtokových poměrů v celé délce
kanalizace,
č.13/20 – OZ schvaluje konání slavnostních obřadů (uzavírání manželství,

Okomentoval(a): [HT1]:

registrovaných partnerství) v obci Vidov takto: místem pro konání
slavnostních obřadů je celý správní obvod obce Vidov, určenou dobou
je pátek a sobota kromě státních svátků v čase od 9 do 15 hodin.
č.14/20 - OZ pověřuje zastupitele RNDr. Vladimíra Kostku přijímáním
prohlášení o uzavření manželství pro volební období 2018 až 2022.
K bodu č. 11 – Závěr
Místostarosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání
zastupitelstva ve 21:18.

Starosta:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Zapisovatel:

…………………...........................……

Seznam příloh:
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.

1:
2:
3:
4:
5:

Rezignace zastupitele M. Dvořáka na člena kontrolního výboru
Rozpočtové opatření č.1/2020
Rozpočtové opatření č.2/2020
Rozpočtové opatření č.3/2020
Rozpočtové opatření č.4/2020

