Zápis č. 5/2021
ze schůze obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 25. srpna od 18:00 hod. v budově Spolkového domu
č.ev. 309.
Celkový počet členů zastupitelstva: 9
Přítomných: 8

Omluveni: 1 (Habrda)

Hosté: 8

Zasedání řídil místostarosta obce Mgr. Tomáš Hanus.
K bodu č.1 - Zahájení, schválení programu zasedání
Starosta Ing. Tomáš Šedivý přivítal členy zastupitelstva, přítomné
hosty a konstatoval usnášeníschopnost zastupitelstva. Ověřovateli zápisu
byli jmenováni Bc. K. Lidralová, M. Kutiš, zapisovatelem byl jmenován T.
Hanus. Starosta obce předal vedení schůze místostarostovi obce T.
Hanusovi.
Všichni přítomní byli informováni, že ze zasedání zastupitelstva bude
pořizován audiozáznam pro zveřejnění. Místostarosta obce vyzval
přítomné hosty, aby pokud nebudou chtít být jmenováni v zápise, uvedli
tuto skutečnost na úvod svého příspěvku či dotazu. Místostarosta T.
Hanus přečetl navržený program schůze.
Navržený program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Rozpočtové opatření č.6/2021
Smlouva o zřízení služebnosti – kabel CETIN
na obecním pozemku p.č.172/1
Koncepce nakládání s odpady v obci od roku 2022
Žádost SDH Vidov – příspěvek na práci s dětmi a mládeží
Informace k proběhlým výběrovým řízením – rozšíření VO,
strategický plán obce
Informace k probíhajícím projektům
Různé
Závěr

Zastupitelé nenavrhli žádný nový bod do navrženého programu.
Ověřovatelé neuplatnili žádné námitky k minulému zápisu OZ.
Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o navrženém programu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se: 0

K bodu č. 2 - Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ

Starosta obce Ing. T. Šedivý poskytl informace k plnění schválených
usnesení z minulé schůze OZ.
Bod vzat na vědomí.
K bodu č. 3 - Rozpočtové opatření č.6/2021
Rozpočtové opatření č. 6/2021 bylo vzato na vědomí. Kopie
rozpočtového opatření bude součástí zápisu jako příloha č.1.
K bodu č. 4 - Smlouva o zřízení služebnosti – kabel CETIN
na obecním pozemku p.č.172/1
Starosta obce Ing. T. Šedivý seznámil přítomné s důvody vzniku
služebnosti na pozemku p.č. 172/1 a navrženou částkou 114Kč jako
náhradou za zřízení služebnosti, která byla určena na základě znaleckého
posudku. Místostarosta T. Hanus dává hlasovat o smlouvě o zřízení
služebnosti mezi obcí Vidov a firmou CETIN a.s. k uložení sítě
elektronických komunikací do pozemku p.č.172/1 v k.ú. Vidov. Kopie
smlouvy bude součástí zápisu jako příloha č.2.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se: 0

K bodu č. 5 - Koncepce nakládání s odpady v obci od roku 2022
Místostarosta T. Hanus informoval přítomné, že vzhledem ke změně
zákona o odpadech je třeba od 1.1.2022 změnit koncepci nakládání
s odpady v naší obci. Nový systém umožní občanům separaci odpadů od
domu, změní se i způsob financování. Nově bude poplatek vybírán na
základě zákona o místních poplatcích (tedy paušálně na občana-určuje
nový zákon). Poplatek za svoz a likvidaci odpadů budou platit všechny
osoby přihlášené v obci a fyzické osoby mající ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo RD, ve kterých není přihlášena
žádná fyzická osoba.
Nový zákon o odpadech počítá s postupným navyšováním poplatku
za skládkování využitelného odpadu z dnešních 800 Kč za tunu až
na 1850Kč za tunu v roce 2029. Současně se zvyšováním poplatků za
ukládání využitelného odpadu bude narůstat i povinný podíl
vyseparovaného odpadu z celkového množství odpadu produkovaného
obcí v daném roce. Splnění cílů bude obec povinna prokázat. V případě, že
obec překročí povolenou výši podílu odděleně soustřeďovaných
recyklovatelných odpadů, promítne se tato skutečnost do výše nákladů na
likvidaci odpadů.
Svoz komunálního odpadu v roce 2022 bude probíhat ve 14-tidenních
cyklech. Občanům bude umožněno separovat od domu do popelnic na

plast, papír a bio. Obec nabídne občanům zdarma nádoby na separaci
plastů, papíru, bioodpadu. Pro separaci bioodpadu bude možné získat
zdarma místo popelnice kompostér. Obyvatelé bytových domů a majitelé
chat budou mít k dispozici svá uzamykatelná hnízda na separaci odpadu.
Vytříděný odpad bude i na nadále možné odevzdat zdarma i ve sběrném
dvoře. V nejbližších dnech budou občané informováni do schránek a na
webu obce o chystaných změnách a formou dotazníku vyzváni k nahlášení
nádob, které budou k separaci požadovat, aby mohla obec nádoby
objednat s dostatečnou časovou rezervou. Výše poplatku bude stanovena
vyhláškou o místních poplatcích na některé z dalších schůzí zastupitelstva.
V průběhu diskuze k bodu č. 5 dorazil v čase 18:35 zastupitel I. Habrda.
Zastupitelstvo dále probíhá v kompletním počtu 9 zastupitelů.
Místostarosta dává hlasovat o změně koncepce nakládání s odpady –
separace od domu, úhrada dle zákona o místních poplatcích.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 0

K bodu č. 6 - Žádost SDH Vidov – příspěvek na práci s dětmi a
mládeží
Starostka SDH Vidov K. Lidralová přednesla žádost o mimořádný
příspěvek na práci s dětmi a mládeží v rámci SDH Vidov na rok 2021 ve
výši 25 000Kč. V současné době ve spolku aktivně působí 17 vidovských
dětí. Místostarosta T. Hanus požaduje, aby bylo využití finančního daru
doloženo kopiemi faktur nebo účetních dokladů. Místostarosta dává
hlasovat o poskytnutí finančního daru ve výši 25 000Kč SDH Vidov na
práci s dětmi a mládeží na rok 2021. Využití finančního daru bude
doloženo kopiemi faktur nebo účetních dokladů.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se: 0

K bodu č. 7 - Informace k proběhlým výběrovým řízením –
rozšíření VO, strategický plán obce

Místostarosta informoval přítomné o průběhu a výsledcích výběrových
řízení na rozšíření VO v obci a zpracování strategického plánu obce.
Jako dodavatele zakázky „Rozšíření veřejného osvětlení –
Vidov“ výběrová komise vybrala firmu Montela s.r.o. s nejnižší cenovou
nabídkou ve výši 496 008, 79 Kč bez DPH.
Jako dodavatele zakázky na „Zpracování strategického
plánu“ výběrová komise vybrala firmu KP projekt s.r.o. s cenovou

nabídkou ve výši 85 000Kč bez DPH.
Bod vzat na vědomí.
Kopie hodnotících tabulek budou součástí zápisu jako přílohy č.3 a 4.
K bodu č. 8 - Informace k probíhajícím projektům
Starosta obce informoval přítomné, že obec uspěla s žádostí o dotaci
ze SFDI a obdrží dotaci ve výši 995 000Kč. Ve čtvrtek 12.8. proběhla
koordinační schůzka firem STAVING (chodník) a SETERM (přeložka
kabelu), práce budou koordinovány. Předpoklad předání staveniště do
konce srpna 2021. Konečná cena za přeložku je 273tis. Kč (cca o 100tis.
Kč méně, nežli byl předpoklad).
Byla podepsána smlouva s firmou Montela s.r.o. na realizaci doplnění
veřejných osvětlení a byly zahájeny zemní práce. Čeká se na dodávku
sloupů. Předpokládaný konec prací je do konce září. V souvislosti s
realizací zakázky je zvažováno v místě budování osvětlení na severním
konci obce zatrubnění stoky a položení recyklátu v místě budoucího
plánovaného chodníku (vydané stavební povolení). Zatrubnění a položení
recyklátu by sloužilo jako provizorní chodník do vybudování řádného
chodníku. Zatrubnění bylo naceněno firmou Swietelsky na 131 000Kč.
Zastupitelé se dohodli, že obec poptá ještě jiného dodavatele a poté se
domluví po mailu na dalším postupu.
Starosta dále informoval, že se obec umístila na 4. místě v soutěži JK
„Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje“ s projektem
chodníku s lávkou k rybníku Jakub a bude součástí obrazové publikace
vydané Jihočeským krajem. Přihlášeno do soutěže bylo celkem 155
projektů.
V souvislosti s plánovanou revitalizací prostoru návsi proběhla
prohlídka na místě a jednání se zahradní architektkou z firmy A57. Byla
zaslána cenová nabídka na zpracování studie ve výši 50 000Kč bez DPH.
Zastupitelé se dohodli na zadání zakázky.
Proběhlo jednání a prohlídka objektu bývalé úpravny vody se zástupci
Ateliéru A8000(M. Krupauerem a P. Hornátem). Na základě jednání byla
firmou předložena nabídka na zpracování ověřovací studie využití areálu
v ceně 60 000 Kč bez DPH. Zastupitelé se dohodli na zadání zakázky.
K bodu č. 9 – Různé
Starostka SDH Vidov přednesla žádost o příspěvek na Hasičské
odpoledne s večerní zábavou ve výši 10 000Kč na zaplacení kapely a
ozvučení. Místostarosta T. Hanus navrhl, že by bylo vhodné, aby obec
měla zpracovanou koncepci na podporu spolků a kulturních akcí s jasně
nastavenými pravidly a parametry podpory, podle kterých bude
postupováno. Místostarosta dává hlasovat o návrhu.
Hlasováním schváleno.

Výsledek hlasování – pro: 5
proti: 0
Pro: Dvořák, Kostka, Lidralová, Anton, Makoč,
Zdržel se: Kutiš, Šedivý, Habrda, Hanus

zdrželo se: 4

Předpokládaný termín příští schůze OZ je v týdnu od 11.10.
Usnesení:
č.31/21 - OZ schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí Vidov a
firmou CETIN a.s. k uložení sítě elektronických komunikací do pozemku
p.č.172/1 v k.ú. Vidov. OZ pověřuje starostu podpisem smlouvy.
č.32/21 - OZ schvaluje koncepci nakládání s odpady – separace od
domu, úhrada dle zákona o místních poplatcích.
č.33/21 - OZ schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25 000Kč
SDH Vidov na práci s dětmi a mládeží na rok 2021 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Využití finančního příspěvku bude doloženo kopiemi
faktur nebo účetních dokladů.
č.34/21 - OZ schvaluje finanční příspěvek na Hasičské odpoledne
s večerní zábavou ve výši 10 000Kč na zaplacení kapely a ozvučení a
pověřuje starostu podpisem smlouvy. Využití finančního příspěvku bude
doloženo kopiemi faktur nebo účetních dokladů.
K bodu č. 12 – Závěr
Místostarosta poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání
zastupitelstva ve 20:26.

Starosta:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Zapisovatel:

…………………...........................……

Seznam příloh:
Příloha č. 1: Rozpočtové opatření č.6
Příloha č. 2: Kopie smlouvy o zřízení služebnosti mezi obcí Vidov a firmou
CETIN a.s. k uložení sítě elektronických komunikací do
pozemku p.č.172/1 v k.ú. Vidov.
Příloha č. 3: Kopie hodnotící tabulky VŘ na doplnění VO v obci
Příloha č. 4: Kopie hodnotící tabulky VŘ na Zpracování strategického plánu

