Zápis č.3/2016
ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 22.června od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu.
Celkový počet členů zastupitelstva: 9
Přítomno:9

Omluveni:0

Hosté:3

Zasedání řídil starosta obce Ing. Tomáš Šedivý
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Rozpočtové opatření č.5 a 6/2016
Veřejnoprávní smlouvy – poskytnutí dotace obce pro SK Vidov a Přátele
Vidova
5. Prodej pozemku p.č. 64/131
6. Směna pozemků p.č.44/40, 46/25, 86/8, 154/10 a 154/11
7. Vyhlášení záměru směny části pozemku p.č.64/61
8. Podání žádosti o zřízení školského obvodu s městem České Budějovice
9. Různé
10. 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 Jan
Anton a Ing.Jiří Toncar. Zapisovatelem byl jmenován Mgr.Tomáš Hanus. Starosta
dává hlasovat o programu.
Výsledek hlasování – pro: 9

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.5 a 6/2016
Předseda finančního výboru Vladimír Severin předložil rozpočtová opatření
č.5 a 6/2016 a podrobně seznámil přítomné s plněním výdajové a příjmové

stránky rozpočtu a s navrhovanými změnami. Rozpočtová opatření č.5 a 6/2016
bude součástí Zápisu č.3, jako příloha č.1 a 2.
Bod vzat na vědomí.

K bodu č. 4 - Veřejnoprávní smlouvy – poskytnutí dotace obce pro SK
Vidov a Přátele Vidova
Starosta obce Ing. Tomáš Šedivý seznámil přítomné s obsahem
veřejnoprávních smluv mezi obcí Vidov na straně jedné a SK Vidov respektive
občanským sdružením Přátelé Vidova a okolí. Smlouva řeší podmínky poskytnutí
dotace na sportovní a společenskou činnost obou spolků.
Dotace na činnost pro SK Vidov činí 13 400Kč.
Dotace na činnost pro Přátele Vidova a okolí činí 14 700Kč.
Starosta dává hlasovat o veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro SK
Vidov. Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

Starosta dává hlasovat o veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro
občanské sdružení Přátelé Vidova a okolí. Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 5 - Prodej pozemku p.č. 64/131
Starosta obce Ing. Tomáš Šedivý dává hlasovat o prodeji pozemku p.č. 64/131
v k.ú.Vidov. Jedná se o 1m2 . Záměr prodeje byl vyhlášen na minulé schůzi OZ.
Cena pozemku byla stanovena na 200Kč/m2. Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 6 - Směna 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 (GPL 427-7/2015) jsou pozemky u Benešů , 86/8, 154/10 (GPL 4241/2015) a 154/11 (GPL 437-106/2015) jsou pozemky u statku a potoka a . Obec
by měla získat směnou pozemky: 44/41, 44/26, 567/14 (stráně u silnice pod
Benešů) a pozemek 15/2 (pod cestou do Nedabyle za přejezdem). Obec směňuje
267m2, pan S.Liška 248 m2. Geometrický plán č. 437-106/2015 platí pan
S.Liška, ostatní náklady hradí obec.
Směnu iniciovala obec Vidov z důvodu, že část pozemků pod obecní cestou na
Nedabyle za přejezdem patří panu S.Liškovi. Vzhledem ke vstřícnosti vlastníka
pozemků pana Lišky a ke skutečnosti, že kromě pozemků pod cestou se směna
týká zbytkových pozemků v obci, obec netrvá na finančním vyrovnání za
rozdílových 19 m2 . Kopie geometrických plánů č.427-7/2015,č.424-1/2015 a

č.437-106/2015 budou přílohou Zápisu č.3 jako přílohy č.3-5. Starosta dává
hlasovat o směně pozemků. Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 7 - Vyhlášení záměru směny části pozemku p.č.64/61
Starosta seznámil přítomné se záměrem směny části pozemku p.č.64/61.
Obec směňuje pozemky p.č. 64/61 díl a) a 64/11 díl d) o celkové výměře 116 m2
a dostává 40 m2 . Rozdíl ve výměře bude obci finančně kompenzován. Starosta
dává hlasovat o záměru směny části pozemku. Kopie geometrického plánu bude
součástí Zápisu č.3 jako příloha č.6. Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 8- Podání žádosti o zřízení školského obvodu s městem České
Budějovice
Vzhledem k zamítnutí předchozí žádosti na zřízení školského obvodu se ZŠ
Grünwaldova radou města České Budějovice bylo navrženo na základě
vyhodnocení vrácených dotazníků uzavření školského obvodu se ZŠ Nová ulice.
Starosta dává hlasovat o podání žádosti o uzavření školského obvodu se ZŠ Nová
Ulice v Českých Budějovicích. Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 9 – Různé
Starosta obce navrhl pověřit kontrolní výbor posouzením veřejné vyhlášky o
veřejném pořádku s důrazem na pohyb psů po území obce.
Starosta obce seznámil přítomné s přidělením dotace na opravu cyklostezky
podél Malše. Dotace je ve výši 100 000Kč, plánované celkové náklady činí 118
644Kč včetně DPH. Rozdíl v částkách je podílem obce.
Zastupitel Ing. Radek Tibitancl navrhl z důvodu stále se zvyšující frekvence
dopravy po silnici směrem k železničnímu přejezdu k obci Nedabyle, zvážit
opatření OÚ Vidov, které by vedlo k omezení dopravy v tomto úseku. Dále uvedl,
že úsek silnice v kopci není a ani v budoucnu nebude přizpůsoben takové
dopravě. Na zvýšenou frekvenci si stěžují i obyvatelé bydlící v této lokalitě, mající
obavy o své zdraví a majetek. Ještě větší problémy mohou nastat v případě

nepříznivého počasí v zimním období. Starosta obce přislíbil, že daný problém
začne řešit, bude vyvoláno jednání se starostou obce Nedabyle a poté bude
přijato patřičné opatření.
Zastupitelé se shodli na nutných opravách lávky u mlýna ještě v letošním
roce. Bude oslovena firma ZAMS Matějíček pro podání cenové nabídky.
Zastupitel Jan Anton upozornil na zhoršenou kvalitu vody v Nedabylském
potoce. Starosta oznámil, že situaci bude řešit spolu se zamýšleným omezením
dopravy na Nedabyle(viz. výše) s nedabylským starostou.
Dále tento zastupitel vyjádřil značnou nespokojenost s kvalitou práce
obecního zaměstnance i jeho kontrolou ze strany starosty, jakožto jeho přímého
nadřízeného. Ke kritice fungování údržby obce obce se vyjádřili i zastupitelé
Tomáš Srbený, Ing.Radek Tibitancl a Miroslav Dvořák, kteří jsou s touto činností
značně nespokojeni. Posledně jmenovaný zastupitel upozornil i na neudržovaný
starý sběrný dvůr. Tentýž zastupitel vnesl dotaz i na pokračující zpracovávání
projektové dokumentace na chodník od návsi směrem k rybníku Jakub. Starosta
odpověděl, že se zpracovává hydrogeologický posudek, který by měl být hotov do
konce července.
Starosta obce přítomné informoval, že probíhají vyjadřování nutné pro územní
rozhodnutí na stavbu přístřešku na techniku ve sběrném dvoře. Územní
rozhodnutí by měla mít obec k dispozici začátkem srpna, poté může být stavba
přístřešku realizována firmou zastoupenou panem Tuháčkem, jež podala nejnižší
cenovou nabídku.
Dále se zastupitelé dohodli na zhotovení sedacích souprav z masivního dřeva
firmou Kubík. Soupravy budou následně po domluvě zastupitelů rozmístěny po
obci, s podmínkou, že se bude okolí kolem sedacích souprav udržovat.
Ohledně osazení česel u prováděné opravy náhonu u rybníka Jakub informoval
starosta, že by měly být česle osazeny firmou Kvint Vlachovo Březí do konce
příštího týdne.
Zastupitel Tomáš Srbený vznesl dotaz na případnou odpovědnost za vzniklé
závady či poškození (bez cizího zavinění) realizovaných oprav na nedabylské
potoce u brodu. Starosta odpověděl, že za případné závady je zodpovědný
zhotovitel, tedy firma Kvint Vlachovo Březí, neboť se na dílo vztahuje smluvní
tříletá záruka, v pozáruční době by případné škody byly řešeny v rámci pojištění,
které má obec uzavřeno.

Usnesení:
č.13/16 – OZ schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost
pro SK Vidov a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
č.14/16 – OZ schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost
pro občanské sdružení Přátelé Vidova a pověřuje místostarostu podpisem této
smlouvy.
č.15/16 – OZ schvaluje prodej 1 m2 pozemku z p.č.64/131 v k.ú. Vidov a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
č.16/16 - OZ schvaluje směnu pozemků p.č. 40/40,46/25,86/8,154/10 a 154/11
za pozemky č.44/41,44/26 a 567/4 v k.ú. Vidov.

č.17/16 – OZ schvaluje vyhlášení záměru směny části pozemku p.č.64/61 v k.ú.
Vidov.
č.18/16 – OZ schvaluje podání žádosti na zřízení školského obvodu se ZŠ Nová
Ulice.
K bodu č. 13 – Závěr
Schůze OZ byla ukončena ve 20:35.

Starosta:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Zapisovatel:

…………………...........................…...
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Rozpočtové opatření č.5/2016.
Rozpočtové opatření č.6/2016.
Kopie geometrického plánu č. 427-7/2015 .
Kopie geometrického plánu č. 424-1/2015.
Kopie geometrického plánu č. 437-106/2015.
Kopie geometrického plánu.

