Zápis č.5/2016
ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 24.října od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu.
Celkový počet členů zastupitelstva: 9
Přítomno:8

Omluveni:1

Hosté:4

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
Rozpočtové opatření č.10/2016
Prodej obecních pozemků pro stavbu dálnice D3
Směna pozemků
Schválení školského obvodu
Různé
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 20:00
hod. Seznámil zastupitele s programem. Ověřovateli zápisu byli jmenováni
Ing.J.Toncar a Miroslav Dvořák. Zapisovatelem byl jmenován Mgr.Tomáš Hanus.
Host paní K.Lidralová oznamuje, že si ze schůze zastupitelstva bude pořizovat pro
osobní potřebu audiozáznam. Starosta dává hlasovat o programu.
Výsledek hlasování – pro: 8

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.
Starosta informoval, že k plánované žalobě proti výstavbě Jižní tangenty se k obci
Vidov připojí i obce Nová Ves a Borovnice. Obec Plav se vyjádří po schůzi
zastupitelstva, která je plánována 14.11.2016. Připojení k žalobě deklarovali na
informativní schůzce, která proběhla ve Vidově 20.10.2016 i některé soukromé
osoby, jichž se plánovaná výstavba přímo týká.
Ohledně kvality vody v Nedabylském potoce informoval starosta přítomné, že byl
odebrán ještě jeden vzorek vody na chemický rozbor, aby mohlo být provedeno
porovnání naměřených hodnot s limity čističky odpadních vod v obci Nedabyle.
Výsledky rozboru by měly být hotovy v prvním listopadovém týdnu. Poté bude

zahájeno jednání s obcí Nedabyle. K jednání byl pověřen starosta. Zastupitelé
neměli k plnění usnesení žádné připomínky.
Bod vzat na vědomí.

K bodu č. 3 – Rozpočtové opatření č.10/2016
Předseda finančního výboru Vladimír Severin předložil rozpočtové opatření
č.10/2016 a podrobně seznámil přítomné s plněním výdajové a příjmové stránky
rozpočtu a s navrhovanými změnami. Rozpočtové opatření č.10/2016 bude
součástí Zápisu č.5, jako příloha č.1.
Bod vzat na vědomí.

K bodu č. 4 - Prodej obecních pozemků pro stavbu dálnice D3
Starosta obce Ing. Tomáš Šedivý seznámil přítomné o tom, že vyhlášení
záměru prodeje pozemků pro stavbu dálnice D3 proběhlo dle zákona. Jedná se o
pozemky p.č.174/20 o výměře 245 m2,174/24 o výměře 327 m2,176/9 o výměře
863 m2 a 176/10 o výměře 232 m2 v k.ú. Vidov. Nabízená cena ze strany státu
činí 326 321Kč. OZ odsouhlasilo prodej výše uvedených pozemků a pověřilo
starostu podpisem smlouvy s ŘSD. Starosta dává hlasovat o vyhlášení záměru
prodeje obecních pozemků o celkové výměře 1667 m2 za celkovou cenu
326 321Kč.
Hlasováním schváleno.

Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 5- Směna části pozemku p.č.64/61
Starosta seznámil přítomné s faktem, že vyhlášení záměru směny části
pozemku p.č.64/61 proběhlo podle zákona. Obec směňuje pozemek p.č. 64/61 díl
a) za pozemek p.č. 64/11 díl d).Obec směňuje pozemek o výměře 116 m2 a
dostává pozemek o výměře 40 m2 . Rozdíl ve výměře bude obci finančně
kompenzován. Navržená cena za m2 činí 200Kč. Geometrický plán hradí iniciátor
směny. Starosta dává hlasovat o směně částí pozemků a finančním dorovnání.
Kopie geometrického plánu bude součástí Zápisu č.5 jako příloha č.2.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 6 – Schválení školského obvodu
Na základě podané žádosti na školský odbor Magistrátu města České
Budějovice byl obci Vidov schválen školský obvod se ZŠ Nová Ulice v Českých
Budějovicích. Starosta dává hlasovat o smlouvě o uzavření školského obvodu.

Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 9 – Různé
Starosta seznámil přítomné se zájmem občanů o kompostéry, které by byly
pořízeny z dotace prostřednictvím MAS Pomalší. Objednáno bude 50 malých
kompostérů a dva velké kompostéry. Starosta dává hlasovat o připojení se k
žádosti o dotaci na kompostéry.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

Starosta seznámil přítomné se záměrem požádat o dotaci z POV na výstavbu
chodníků směrem od návsi k rybníku Jakub– II. Etapu.
Zastupitelé se dohodli, že obec nebude v letošním roce žádat o dotaci na
vybavení sběrného dvora.
Starosta seznámil přítomné zastupitele se záměrem vypracování studie na
opravu povrchu parkoviště u paneláků, tak aby mohla být podána žádost o dotaci
na opravy místních komunikací vypsané MMR. Starosta dává hlasovat.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

Starosta seznámil přítomné zastupitele se záměrem vypracování studie na
opravu povrchu silnice na Nedabyle, tak aby mohla být podána žádost o dotaci na
opravy místních komunikací vypsané MMR. Starosta dává hlasovat.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 6

proti: 0

zdrželo se:2

Zastupitel V.Severin přednesl názor, zda by nemohl být ve sportovním areálu
vybudován antukový tenisový kurt. Předpokládaná cena na realizaci je dle zjištění
cca 320 000Kč. V případě, že by bylo možné získat v některé z vypsaných výzev
část finančních prostředků na realizaci, bude se tímto návrhem zastupitelstvo
podrobně zabývat.
Zastupitelé byli informováni o možnosti požádat do konce ledna o krajský
grant na vybudování vodovodu u bytovek. Starosta navrhuje do konce roku
vysoutěžit stavební firmu, která by projekt realizovala. Podmínkou vybudování
nové větve vodovodu bude získání krajského grantu. V případě jeho nezískání by
stavba nebyla realizována.
Starosta navrhl rozšíření obecní budovy, jejíž součástí je i restaurační
zařízení, aby došlo rozšíření prostoru kuchyně, tak aby odpovídala potřebám
provozu. Starosta navrhl zadat vypracování projektu rozšíření objektu a dává
hlasovat.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

Zastupitelé byli informováni o zprávě zaslané Dopravním podnikem o tom, že
cena za služby MHD se pro příští rok nemění. Ve zprávě nebyla informace o
změně jízdního řádu MHD č. 10, o kterou obec žádala(prodloužení linky z obce
Roudné na konečnou do obce Vidov). Starosta zjistí informace týkající se změny
jízdního řádu.
Lávka přes potok u mlýna byla po obdržení tří cenových nabídek zadána firmě
Zámečnictví Matějíček.
Usnesení:
č.25/16 – OZ schvaluje prodej pozemků pod D3 za kupní cenu 326 321Kč. Jedná
se o pozemky p.č.174/20 o výměře 245 m2,174/24 o výměře 327 m2,176/9 o
výměře 863 m2 a 176/10 o výměře 232 m2 v k.ú. Vidov. OZ pověřuje starostu
podpisem smlouvy s ŘSD.
č.26/16 – OZ schvaluje směnu pozemku p.č. 64/61 díl a) a 64/11 díl d).Obec
směňuje pozemek výměře 116 m2 a dostává pozemek o výměře 40 m2 . Rozdíl ve
výměře bude obci finančně kompenzován. Cena za m 2 činí 200Kč. Geometrický
plán hradí iniciátor směny. OZ pověřuje starostu podpisem smlouvy.
č.27/16 - OZ schvaluje uzavření školského obvodu se ZŠ Nová Ulice v Českých
Budějovicích a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
č.28/16 – OZ schválilo připojení k žádosti o dotaci na nákup kompostérů(50
malých + 2 velké)prostřednictvím MAS Pomalší.
č.29/16 – zastupitelé pověřili starostu zadáním studie na opravu povrchu
parkoviště u paneláků.
č.30/16 – zastupitelé pověřili starostu zadáním studie na opravu povrchu
komunikace směrem na Nedabyle.
č.29/16 – zastupitelé pověřili starostu zadáním projektu na rozšíření obecního
objektu (rozšíření prostoru kuchyně v restauraci, kterou obec pronajímá).

K bodu č. 10 – Závěr
Schůze OZ byla ukončena ve 21:25.

Starosta:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Zapisovatel:

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

Seznam příloh:
Příloha č. 1: Rozpočtové opatření č.10/2016.
Příloha č. 2: Kopie geometrického plánu.

