Zápis č. 5/2020
ze schůze obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 14. prosince od 17:30 hod. v budově Spolkového domu
č.ev. 309.
Celkový počet členů zastupitelstva: 9
Přítomno:9

Omluveni:0

Hosté:18

Zasedání řídil místostarosta obce Mgr. Tomáš Hanus
Návrh programu schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zahájení
Slib zastupitele
Doplnění finančního výboru – volba člena
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Využití budovy č.p.63 (bývalý koloniál, původní hasičské
skladiště) pro potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů Vidov.
Rozpočtové opatření č.7, 8, 9 a 10/2020
Rozpočtové opatření č.11/2020
Žádost o dotaci z POV Jihočeského kraje – rozšíření VO v obci
Žádost o dotaci ze SFDI – Chodník 2.část I.etapa
Žádost o dotaci z Národního programu ŽP – výsadba izolační
zeleně „V lukách“
Rozpočet 2021 a rozpočtový výhled SMO Pomalší 2022-2024
Smlouva s DPM Č.Budějovice – dopravní obslužnost 2021
Nová výše vodného a stočného pro rok 2021
Ceny svozu odpadu na rok 2021
Rozpočet obce na rok 2021
Rozpočtový výhled obce 2022-2024
Různé
Závěr

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 a M. Kutiš. Zapisovatelem byl jmenován T. Hanus.
Starosta předal slovo a vedení schůze místostarostovi 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 přivítal paní I.Černou Dis.,
projektovou manažerku MAS Pomalší, která byla na schůzi zastupitelstva
pozvána k podání informací a zodpovězení dotazů týkajících se připravované
žádosti na komunitní centrum – komunitní knihovnu Vidov. Místostarosta T.

Hanus přečetl navržený program schůze. Starosta navrhl, vzhledem ke
skutečnosti, že byla na zasedání OZ pozvána paní I.Černá Dis. z MAS Pomalší,
přesunutí bodu č.5 z původního návrhu hned za bod číslo 2 a změnu znění
původního bodu č. 7 – Rozpočtové opatření č. 11 týkající se schválení platby za
přeložku vodovodu a kanalizace na Rozpočtové opatření č.12. Místostarosta
dává hlasovat o změně programu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdržel se:0

Zastupitel V. Kostka upozornil na nutnost projednání Petice za využití
budovy č.p. 63 (bývalý koloniál, původní hasičské skladiště) pro potřeby
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Vidov a navrhl zařazení bodu jako bodu
č.3 před bod „Využití budovy č.p.63 (bývalý koloniál, původní hasičské
skladiště) pro potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů Vidov“.
Místostarosta dává hlasovat o zařazení bodu do programu jednání
zastupitelstva.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:6
proti: 3
Pro: Dvořák, Hanus, Kostka, Lidralová, Makoč, Anton
Proti: Šedivý, Kutiš, Habrda

zdržel se:0

Místostarosta přečetl upravený program jednání zastupitelstva a dává
hlasovat o programu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdržel se:0

Navržený program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Slib zastupitele
Projednání Petice za využití budovy č.p.63 (bývalý koloniál, původní
hasičské skladiště) pro potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů Vidov.
Využití budovy č.p.63 (bývalý koloniál, původní hasičské
skladiště) pro potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů Vidov.
Doplnění finančního výboru – volba člena
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Rozpočtové opatření č.7, 8, 9 a 10/2020
Rozpočtové opatření č.12/2020
Žádost o dotaci z POV Jihočeského kraje – rozšíření VO v obci
Žádost o dotaci ze SFDI – Chodník 2.část I.etapa
Žádost o dotaci z Národního programu ŽP – výsadba izolační

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

zeleně „V lukách“
Rozpočet 2021 a rozpočtový výhled SMO Pomalší 2022-2024
Smlouva s DPM Č.Budějovice – dopravní obslužnost 2021
Nová výše vodného a stočného pro rok 2021
Ceny svozu odpadu na rok 2021
Rozpočet obce na rok 2021
Rozpočtový výhled obce 2022-2024
Různé
Závěr

Místostarosta T.Hanus vyzval ověřovatele z minulé schůze OZ, zda
předkládají námitky k zápisu z minulé schůze OZ. Ověřovatel J. Anton přečetl
námitku zastupitele M.Dvořáka týkající se doplnění bodu č.3 – Rozpočtové
opatření č. 6, 7,8/2020 – „Zastupitel M.Dvořák upozornil na nesrovnalosti na
výdajové straně tohoto opatření v paragrafu 3613 položka 5169. Tato
skutečnost bude prověřena“.
Navržené znění bodu č.3 v Zápisu č.4: U opatření č.7 došlo omylem
k předčasnému stažení z webu obce a ne všichni zastupitelé měli toto opatření
k dispozici. Zastupitel M.Dvořák upozornil na nesrovnalosti na výdajové straně
tohoto opatření v paragrafu 3613 položka 5169. Tato skutečnost bude
prověřena a rozpočtové opatření bude předloženo na příští schůzi OZ. U
rozpočtového opatření č.8 upozornil zastupitel M. Dvořák, že na výdajové
straně přesáhla celková změna 300 000Kč a domnívá se, že starosta nemohl
toto opatření harmonizovat. Tato skutečnost bude prověřena a rozpočtové
opatření bude předloženo na příští schůzi OZ.
Rozpočtové opatření č.6 bylo vzato na vědomí.
Kopie rozpočtového opatření č.6 bude součástí Zápisu č.4 jako příloha č.1.
Místostarosta dává hlasovat o námitce.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdržel se:0

Změna bodu bude součástí Zápisu č. 4 jako Dodatek k Zápisu č.4.
Ověřovatel J. Anton přečetl námitku zastupitele M.Dvořáka týkající se
doplnění bodu č. 9 – Zřízení hasičské jednotky JSDH v obci Vidov – „Zastupitel
M. Dvořák upozornil, že není nutné vybudovat hasičárnu. Dle sdělení p.Mráze
z HZS JK postačí pro uskladnění výstroje a výzbroje JSDH nepromrzající
prostor. M. Dvořák uvedl, že v současné době takový prostor obec má
k dispozici. Je to budova bývalého obchodu, která byla postavena v roce 1933
pro potřeby vidovských hasičů a také jako hasičárna sloužila“.
Navržené znění bodu č. 9 v Zápise č.4: “Předkladatelka bodu K. Lidralová
navrhuje zřízení JSDH Vidov. Informovala přítomné, že podklady byly
předloženy na minulé schůzi OZ a informovala i o schůzce zastupitelů se
zástupcem HZS panem Mrázem. Místostarosta T. Hanus upozornil na
skutečnost, že v pondělí před schůzí OZ proběhla ještě schůzka na OÚ Roudné.
Obec Roudné vlastní kompletní vybavení, včetně hasičárny a zástupci obce

jsou ochotni spolupracovat s obcí Vidov na společné jednotce. Místostarosta T.
Hanus navrhuje zatím, i vzhledem ke skutečnosti, že školení členů jednotky
proběhne až na jaře příštího roku, nespěchat se zřízením jednotky a zvážit,
vzhledem k značné finanční zátěži obecního rozpočtu, všechny možné varianty
zajištění požární ochrany obce. Místostarosta připomněl všechny varianty a
jejich finanční zatížení pro obec– smlouva s obcí Nedabyle o zajištění požární
ochrany (15-20 000Kč/rok), spolupráce obcí Roudné a Vidov na společné
jednotce (obec Roudné vlastní veškeré potřebné vybavení, bylo by nutné
pouze vybavit vidovské družstvo ochrannými pomůckami) a zřízení samostatné
vidovské jednotky (pořizovací náklady cca 500 000Kč, potřeba vybudovat
v blízké budoucnosti hasičárnu, pořízení vhodného dopravního prostředku).
Upozornil na nulovou základnu dobrovolných hasičů ve Vidově, zpochybnil
akceschopnost jednotky vzhledem k pracovním povinnostem členů jednotky ve
svých civilních zaměstnáních v Českých Budějovicích, či jeho okolí, zmínil
minimální počty zásahů jednotek v okolních obcích a z těchto důvodů vyjádřil
pochybnost o účelnosti vynaložených předpokládaných nákladů i v souvislosti
s očekávaným propadem ekonomiky v nejbližších letech. Zastupitel M. Dvořák
upozornil, že není nutné vybudovat hasičárnu. Dle sdělení p.Mráze z HZS JK
postačí pro uskladnění výstroje a výzbroje JSDH nepromrzající prostor. M.
Dvořák uvedl, že v současné době takový prostor obec má k dispozici. Je to
budova bývalého obchodu, která byla postavena v roce 1933 pro potřeby
vidovských hasičů a také jako hasičárna sloužila. Předkladatelka K. Lidralová
informovala přítomné o seznamu 15 potenciálních členů, majících zájem o
činnost v jednotce a marné snaze o spolupráci s obcí Roudné, neboť potenciální
členové jednotky s obcí Roudné spolupracovat nechtějí a jednoznačně preferují
vznik samostatné JSDH Vidov. Předkladatelka bodu K. Lidralová navrhuje
hlasovat o zřízení JSDH Vidov. Místostarosta dává hlasovat o zřízení JSDH
Vidov“.
Místostarosta dává hlasovat o námitce.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:6
proti: 1
Pro: Dvořák, Hanus, Kostka, Lidralová, Makoč, Anton
Proti: Šedivý
Zdržel se: Kutiš, Habrda

zdržel se:2

Změna bodu bude součástí Zápisu č. 4 jako Dodatek k Zápisu č.4.

K bodu č. 2 – Slib zastupitele
Zastupitel Ivan Habrda složil slib zastupitele a stvrdil jej svým podpisem.

K bodu č. 3 – Projednání Petice za využití budovy č.p.63 (bývalý
koloniál, původní hasičské skladiště) pro potřeby
jednotky sboru dobrovolných hasičů Vidov.
Zastupitelé se dohodli, že vzhledem ke skutečnosti, že se petice týká
návrhu na využití budovy č.p. 63, která je platným usnesením č.5/20 z 6.2.
2020 schválena zastupitelstvem jako objekt pro komunitní centrum Komunitní knihovnu Vidov, na kterou je připraveno a zastupitelstvem
schváleno podání žádosti o dotaci z IROP MAS Pomalší, vystoupí host
zastupitelstva, paní I. Černá již v tomto bodě. Zastupitel M. Dvořák,
organizátor petice oznámil, že petici organizoval sám za svou osobu a petici
podpořilo podpisem 140 lidí. V diskuzi k využití budovy č.p. 63 zazněly z řad
zastupitelů i přítomné veřejnosti jak argumenty na využití budovy pro potřeby
JSDH Vidov, tak i argumenty na využití objektu pro komunitní knihovnu
s výměnným fondem s Jihočeskou vědeckou knihovnou a sociálními službami.
V rámci diskuze zodpověděla p. Černá dotazy z řad zastupitelů i přítomné
veřejnosti, týkají se podání žádosti, provozu komunitního centra, provozu
komunitní knihovny a pravidel pro poskytování sociálních služeb. Celý průběh
diskuze k tomuto bodu lze vyslechnout na audiozáznamu v čase od 23:09 do
1:37:33, který je přílohou na webu obce. Kopie petice a podpisových archů
bude přílohou Zápisu č. 5 jako příloha č. 1.
OZ vzalo petici na vědomí.
K bodu č.4 - Využití budovy č.p. 63 (bývalý koloniál, původní hasičské
skladiště) pro potřeby jednotky sboru dobrovolných
hasičů Vidov.
Starosta informoval přítomné, že dne 6.2.2020 bylo schváleno usnesení:
č.5/20 – OZ souhlasí s koncepcí projektu „Komunitní knihovna Vidov“ a
schvaluje podání žádosti o dotaci po vypsání Výzvy k předkládání žádostí o
podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Pomalší –
IROP – Podpora sociálních služeb na projekt Komunitní knihovna Vidov v
celkové výši 1.082.174Kč vč. DPH. Projekt nebude realizován bez přiznání
dotace. Na předešlých schůzích 4.6. 2020, 25.6. 2020 a 17.9.2020 nikdo
usnesení nerozporoval. Na plnění platného usnesení se průběžně pracuje. Do
projektu bylo investováno prozatím 97.050Kč. Starosta označil za velice
nebezpečný precedens, aby bylo napadáno schválené usnesení zastupitelstva,
které je rozpracované a pracuje se na jeho plnění. Nejde jenom o tento
konkrétní projekt, jde o demokratický princip v jednání samosprávy, kdy dle
jeho názoru, nelze měnit usnesení podle momentální nálady. Prolomením
tohoto konsensu by byla narušena primárně důvěra v právní jednání
zastupitelstva jako celku vůči občanům i vůči třetím stranám (dodavatelé, MAS
Pomalší apod.). Pokud by mělo dojít ke zrušení usnesení č.5/20, je důležité
stanovit, kdo bude zodpovědný za již vydané finanční prostředky obce, a to
jmenovitě. Z výše uvedených důvodů navrhuje návrh zamítnout.
Zastupitel M. Dvořák reagoval, že na předešlých schůzích 4.6.2020,
25.6.2020 a 17.9.2020 nebyl důvod měnit usnesení č.5/2020. V té době se

neuvažovalo o jiném využití budovy než na komunitní centrum. Jednotka SDH
Vidov byla schválena zastupitelstvem na schůzi OZ 17.9.2020, až poté bylo
potřeba řešit zajištění prostor pro uskladnění výstroje a výzbroje JSDH. Zrušit
nebo změnit dříve přijaté usnesení zastupitelstva obce se může, a to opět jen
usnesením zastupitelstva obce. V případě, že by podaná žádost o dotaci na
výstavbu komunitního centra nebyla schválena, kdo by v tom případě byl
zodpovědný za již investovanou částku 97050Kč?
V následné diskuzi k využití budovy č.p. 63 zazněly z řad zastupitelů i
přítomné veřejnosti jak argumenty na využití budovy pro potřeby JSDH Vidov,
tak i argumenty na využití objektu pro komunitní knihovnu s výměnným
fondem s Jihočeskou vědeckou knihovnou a sociálními službami. Celý průběh
diskuze k tomto bodu lze vyslechnout na audiozáznamu v čase od 1:37:44 do
2:22:10, který je přílohou na webu obce. Vzhledem k faktu, že obšírná diskuze
k tomuto bodu zazněla i v předchozím bodě, nechává místostarosta hlasovat o
využití budovy č.p. 63 (bývalý koloniál, původní hasičské skladiště) pro
potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů Vidov.
Hlasováním neschváleno.
Výsledek hlasování – pro:4
proti: 4
Pro: Dvořák, Kostka, Lidralová, Anton
Proti: Šedivý, Kutiš, Habrda, Makoč
Zdržel se: Hanus

zdržel se:1

K bodu č. 5 - Doplnění finančního výboru – volba člena
Starosta navrhl jako nástupce Ing. J. Toncara (SNK) ve finančním výboru
pana Mgr. Miroslava Krubu. K. Lidralová navrhla paní Petru Antonovou.
Místostarosta dává hlasovat o volbě Mgr. M. Kruby.
Hlasováním neschváleno.
Výsledek hlasování – pro:4
proti: 0
Pro: Hanus, Kutiš, Habrda, Šedivý
Zdržel se: Dvořák, Kostka, Lidralová, Makoč, Anton

zdržel se:5

Místostarosta dává hlasovat o volbě paní P. Antonové.
Hlasováním neschváleno.
Výsledek hlasování – pro:4
proti: 0
Pro: Dvořák, Kostka, Lidralová, Anton
Zdržel se: Hanus, Kutiš, Habrda, Šedivý, Makoč

zdržel se:5

Vzhledem ke faktu, že žádný z navržených kandidátů nebyl zvolen a další
návrh nepadl, vrátí se zastupitelé k volbě člena finančního výboru na nejbližší
schůzi OZ.

K bodu č.6 – Informace k plnění usnesení z minulé schůze OZ
Místostarosta T. Hanus předal slovo starostovi obce T. Šedivému, aby
informoval přítomné o plnění usnesení z minulé schůze zastupitelstva.
Starosta přítomné informoval, že kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 124/4
v k.ú Vidov je ze strany obce připravena, ale nebyla kupujícím podepsána.
Smlouva na prodej pozemku p.č. 166/197 a 167/28 v k.ú Vidov o celkové
výměře 92 m2 za celkovou cenu 23 240Kč manželům Aubrechtovým byla
podepsána a prodej byl realizován.
Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy (vedení NN) č.
9090005686 ve výši 373 063Kč s firmou E.on byla podepsána.
Smlouva o smlouvě budoucí kupní a úpravě práv při realizaci stavby s
manželi Josefem Broučkem a Vlastou Broučkovou, Smlouva o smlouvě budoucí
darovací a úpravě práv při realizaci stavby s manželi Tomášem Šedivým a
Romanou Šedivou a Smlouva o budoucí smlouvě směnné a úpravě práv při
realizaci stavby s paní Janou Kačírkovou byly podepsány.
Smlouva o zápůjčce s Jihočeským vodárenským svazem na financování
výstavby vodovodu a kanalizace v místě budoucí realizace stavby chodníku „Chodník podél silnice III/15523 – Vidov“ - ve výši 3 000 000Kč byla
podepsána.
Proběhlo jednání se ZP Malše Roudné, další jednání budou ještě
pokračovat.
Finanční rezerva na práce související s přípravou strategického plánu
rozvoje obce na období 2022-2027 byla v rozpočtu vytvořena.
Dodatek k nájemní smlouvě na zemědělskou půdu - parcela p.č.141/3 a
parcela p.č. 143/15 mezi obcí a Ing. Tomášem Šedivým byl podepsán za
stanovených podmínek.
Bod vzat na vědomí.
K bodu č. 7 – Rozpočtová opatření č. 7., 8., 9, 10/2020
Rozpočtové opatření č.7:
U paragrafu par.3613 pol.5169 nesouhlasí součet faktur P.Irra (instalace +
revize osvětlení – 30 014,29Kč, PB stav CB – zazdění výplní v areálu Úpravny
vody – 39 930Kč) z důvodu, že z faktury P. Irry byly do par. 3613 pol. 5169
zaúčtovány pouze položky - instalace osvětlení pódium (4 435,86Kč), revize
elektroinstalace na OÚ (2904,00Kč), zbylé částky z faktury byly účtovány do
jiných paragrafů, či položek + celá faktura PB stav CB – 39 930Kč. Celkem
47 269,26Kč. Spolu s již zaúčtovanou částkou ve výši 3 645,73Kč tvoří součet
částku 50 915,59 Kč viz. RO 7
Rozpočtové opatření č.8:
U par. 6330 a částky 35 000 Kč na výdajové i příjmové straně se jedná o
dotaci hotovostní pokladny výběrem z účtu – proto se paragraf a stejná částka
objevuje jak na příjmové straně, tak i na výdajové straně.

Při posuzování oprávněnosti schválení rozpočtového opatření č.8 starostou
obce byly nalezeny dvě usnesení, týkající se rozpočtových změn. Usnesení
č.40/14- OZ schvaluje povolení pro starostu Ing. T.Šedivého harmonizovat
rozpočet nad limit 500 000,- u zastupitelstvem schválených akcí a usnesení
č.28/15 – OZ schvaluje na doporučení auditu úpravu znění bodu č.5 v Zápisu
č.3/2013. Nové znění: “OZ pověřuje starostu k provádění rozpočtových
opatření na výdajové straně na položku do 300.000,- Kč a na příjmové straně
neomezeně a jejich předkládání na schůzích OZ“. Při kontrole Zápisu č.5/15
bylo zjištěno, že v listinné podobě zápisu je v usnesení pověření provádět
rozpočtové opatření na položku do 300 000,-Kč, ale v zápise zveřejněném na
webu a v zápise zaslaném zastupitelům v roce 2015 elektronicky, je v usnesení
pověření provádět rozpočtová opatření na výdajové straně do 300 000,-Kč. Na
základě těchto zjištění zastupitel M. Dvořák navrhuje, aby vzhledem
k rozdílnému obsahu zápisu č.5 z 9.11.2015, který je zveřejněn na
internetových stránkách obce a který je v listinné podobě uložen na obecním
úřadě, prověřil kontrolní výbor tyto skutečnosti. Různé znění tohoto zápisu se
týká textu v bodě č.3 a usnesení č.28/15, ve kterém je uvedena rozdílná
pravomoc starosty ohledně provádění rozpočtových opatření. Místostarosta
dává hlasovat o návrhu na pověření kontrolního výboru kontrolou zápisu
č.5/2015 v souvislosti s nesrovnalostmi mezi archivovanou verzí zápisu a
zápisem zveřejněným na webu obce v bodě č. 3 týkajícím se dílčího auditu a
harmonizace rozpočtu starostou obce a kontrolou příslušného usnesení a to do
konce ledna příštího roku.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdržel se:0

Vzhledem k existenci dvou platných usnesení týkajících se harmonizace
rozpočtu, navrhuje místostarosta pověřit kontrolní výbor vypracováním návrhu
na sjednocení pravidel pro harmonizaci rozpočtu, tak aby byla obě stávající
platná usnesení nahrazena novým usnesením s jasně vymezujícími parametry
pro harmonizaci rozpočtu starostou obce a to konce ledna příštího roku.
Místostarosta dává hlasovat o návrhu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdržel se:0

Rozpočtové opatření č.9:
- součástí tohoto opatření jsou i výdaje na opravu komunikace u vjezdu
k Bejblům a příjezdové komunikace k Pidrmanům.
Rozpočtové opatření č.10:
- k tomuto opatření nebyly vzneseny žádné dotazy.
Rozpočtová opatření č. 7, 8, 9 a 10/2020 byly vzaty na vědomí. Rozpočtová
opatření č. 7, 8, 9 a 10/2020 budou součástí Zápisu č.5 jako přílohy č. 2, 3, 4,
5.

K bodu č. 8 – Rozpočtové opatření č. 12/2020
Návrh rozpočtového opatření č. 12 se týká pouze jedné položky na
výdajové straně. Jedná se o platbu za vybudování přeložky vodovodu a
kanalizace v místě budoucího chodníku (Chodník 2.část I.etapa) a opravy
kanalizace na návsi ve výši 2 917 622Kč. Místostarosta dává hlasovat o
rozpočtovém opatření č.12/2020.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdržel se:0

Rozpočtové opatření č. 12/2020 bude součástí Zápisu č.5 jako příloha č. 6.

K bodu č. 9 - Žádost o dotaci z POV Jihočeského kraje – rozšíření VO
v obci
Projekt zahrnuje celkem tři lokality v obci, kde dosud chybí veřejné
osvětlení. Celkem je počítáno s osazením 9ks svítidel ve třech lokalitách. První
je účelová komunikace v lokalitě zahrádek, kde jsou trvale obydlené objekty,
zde je počítáno s osvětlením celé komunikace a osazením 5ks svítidel. Další
lokalitou je část místní komunikace „Pod Horou” směrem k lesu, kde budou
doplněna dvě svítidla. Posledním místem je doplnění 2ks svítidel u silnice
III.třídy na severním okraji obce. Celkové náklady dosahují 700 000Kč
v rozpočtových cenách, včetně DPH. Místostarosta dává hlasovat o návrhu na
podání žádosti z POV Jihočeského kraje na rok 2021 na projekt „Rozšíření VO
v obci Vidov“ ve výši 700 000 Kč, včetně DPH a pověřuje starostu jednáním
v této věci. Akce nebude realizována bez přiznání dotace.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdržel se:0

K bodu č.10 - Žádost o dotaci ze SFDI – Chodník 2.část I.etapa
Chodník je prioritou v investicích pro příští rok. V místě budoucího chodníku
byla v letošním roce realizována přeložka kanalizace a vodovodu. Podáním
žádosti je možno získat dotaci ze SFDI ve výši 85% z uznatelných výdajů.
Žádosti se podávají do 29.1.2021. Aktualizované náklady jsou následující:
uznatelné 1 483 000Kč (z nich možná dotace 1 261 000Kč), neuznatelné 228
000Kč, celkem 1 711 000Kč. Pokud připočteme přeložku kabelu EON (373 000
Kč), tak celkové náklady jsou 2 084 000Kč v projektantských cenách.
Místostarosta dává hlasovat o návrhu na podání žádosti ze SFDI na rok 2021

na projekt „Chodník podél SIII/15523 – 2.část I.etapa“ a pověření starosty
jednáním v této věci.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdržel se:0

K bodu č.11 - Žádost o dotaci z Národního programu ŽP – výsadba
izolační zeleně „V lukách“
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem žádosti. Žádost je obec
schopna administrovat vlastními silami, bez nákladů navíc. Projekt se týká
pozemku p.č.174/17 k.ú. Vidov, vlastníkem je obec. Délka - 335 m, šířka
proměnlivá: 7,5 -8,0 m, typ výsadby - větrolam, spon sazenic proměnlivý 48m. Pozemek pro výsadbu je veden jako ostatní plocha, komunikace. V
současnosti se nachází v bloku orné půdy severně od obce, na kterém
hospodaří ZP Malše Roudné, a.s. Pozemek není vázán výpovědní lhůtou. Záměr
realizace był se zástupci ZP projednán. Pozemek bude geodeticky vytýčen a
následně bude po západní straně pozemku (při hranici s p.č.174/18) vyhlouben
mělký příkop o šíři 0,75m. Umístění výsadeb na pozemku respektuje
ustanovení občanského zákoníku. Stromy vyšší nežli 3m budou vysazeny ve
vzdálenosti 3 m od hranice pozemku.
Vzhledem k vlhkému až podmáčenému stanovišti na pozemku bude jako
základní kostra porostu použita olše lepkavá (Alnus glutinosa) ve sponu 8m.
Do mezer bude střídavě doplněna střemcha hroznovitá (Prunus padus) ve
stejném sponu posunutém o polovinu vůči olším. Rozteč řad je navržena 1,5m.
V místě lomení polní cesty (naproti pozemku p.č.174/8) je navrženo vysazení
2ks lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), osazení křížku a dvou laviček. Křížek by
był osazen jako upomínka na křížek, který stával u polní cesty při křížení s
odvodňovací stokou cca 130m západním směrem v místě dálnice.
Do pozemku zasahují ochranná pásma vodovodu, která budou při výsadbě plně
respektována v souladu se zákonem. Náklady na přípravu pozemku – zemní
práce 60.000Kč. Spolek přátel Vidova se bude podílet na spolufinancování
zemních prací, navrhovaná výše částky k projednání na členské schůzi spolku
je 20.000Kč.
Materiál na výsadbu – sazenky, kůly, ochrana proti okusu budou dotovány
100% z programu Sázíme budoucnost.
Cílem je, aby nově vytvořený porost plnil více funkcí – kromě hlukové a
prachové izolace obce od dálnice D3 může sloužit jako vycházková trasa s
možností budoucího zokruhování směrem do obce.
Projekt bude zaregistrován na portálu sazimebudoucnost.cz.
Zastupitel M. Dvořák požaduje písemné vyjádření příslušných orgánů, zda
je záměr v souladu s územním plánem. Dále bylo poukázáno na absenci
vyjádření k plánovanému odvodnění pozemku nově vybudovanou stokou.
Zastupitelé se dohodli na pracovním setkání, týkajícím se případného podání
žádosti, které proběhne během ledna příštího roku. K účasti na pracovním
setkání, bude vyzván i p.Ing. J. Brouček, majitel pozemků, které by obec
mohla využít k prodloužení izolačního pásu zeleně, tak aby odclonil celý průběh

dálnice až k řece Malši.
K bodu č. 12 - Rozpočet 2021 a rozpočtový výhled SMO Pomalší 20222024
K rozpočtu na rok 2021 a k rozpočtovému výhledu SMO Pomalší na rok
2022 – 2024 nemají zastupitelé připomínky.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí rozpočet 2021 a rozpočtový výhled SMO
Pomalší 2022-2024. Kopie rozpočtu 2021 a rozpočtového výhledu SMO Pomalší
2022-2024 budou součástí Zápisu č. 5 jako přílohy č. 7 a 8.
Bod vzat na vědomí.
K bodu č.13 - Smlouva s DPM Č.Budějovice – dopravní obslužnost 2021
Zastupitelé nemají připomínky ke smlouvě s DPM ČB. Jízdní řád zůstává
beze změny. Místostarosta dává hlasovat o schválení smlouvy o závazku
veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2021 s Dopravním podnikem
města Č.Budějovice a pověření starosty podpisem smlouvy.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdržel se:0

K bodu č. 14 – Nová výše vodného a stočného pro rok 2021 ve
dvousložkové formě.
Kalkulace firmy ČEVAK vychází ze schváleného plánu financování obnovy
V+K naší obce. Cena vodného a stočného pro rok 2021 ve dvousložkové formě
dle návrhu ČEVAK činí u vodného 42,45 Kč vč. DPH, cena stočného vč. DPH
činí 44,84 Kč. Ceny pevných složek dle průtoku vodoměrů se nemění.
Místostarosta dává hlasovat o návrhu na výši vodného a stočného ve
dvousložkové formě na rok 2021 a pověření starosty podpisem dokumentu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdržel se:0

K bodu č. 15 – Ceny svozu odpadu na rok 2021
Pro rok 2021 zůstává zachován stávající systém svozu, navrhované ceny
svozových známek za svoz komunálního odpadu jsou následující: týdenní svoz
3 400 Kč, čtrnáctidenní 2100 Kč, měsíční 1 200 Kč (senioři žijící v domácnosti
samostatně 600Kč), kontejner 1100l 20 000 Kč, jednorázový svoz (ucho) 100
Kč, pytel na odpad pro trvale nenahlášené 110 Kč. Prodej známek bude
zahájen 4.1. 2021 na OÚ. Náklady na likvidaci odpadů v obci za rok činí cca

591 318Kč (komunál, separovaný odpad – vývoz, uložení na skládku, provoz
dvora), příjmy obce (prodej známek, odměny za separaci, zpětný odběr
elektrozařízení) činí cca 434 400Kč. Obec nakládání s odpady dotuje částkou
cca 157 000Kč/rok. Zastupitelé se dohodli na pracovní schůzce v příštím roce
ke strategii v odpadovém hospodářství na další roky. Místostarosta dává
hlasovat o návrhu na ceny známek za likvidaci komunálního odpadu a pověření
starosty podpisem dodatku se svozovou firmou Marius Pedersen.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdržel se:0

K bodu č. 16 - Rozpočet obce na rok 2021
V paragrafu 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň došlo oproti návrhu
rozpočtu k ponížení položky 5166 (PHM) z původně navrhovaných 150 000 na
60 000Kč (což odpovídá reálné spotřebě v posledních letech). Celková částka
v paragrafu je tak ponížena o 90 000 na konečných 320 000Kč ostatní
parametry návrhu se nemění. Místostarosta dává hlasovat o návrhu rozpočtu
obce na rok 2021.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdržel se:0

Kopie rozpočtu obce na rok 2021 bude součástí Zápisu č. 5 jako příloha č. 9.

K bodu č.17 - Rozpočtový výhled obce 2022-2024
Zastupitelstvo obce nemělo námitek k návrhu rozpočtového výhledu obce na
období 2022 – 2024. Místostarosta dává hlasovat o návrhu návrhu
rozpočtového výhledu obce na období 2022 – 2024.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro:9

proti: 0

zdržel se:0

Kopie rozpočtového výhledu obce na období 2022 – 2024, bude součástí
Zápisu č. 5 jako příloha č. 10.

K bodu č. 18– Různé
Starosta informoval přítomné o podpisu kupní smlouvy na vodní pumpu,
jejíž instalace probíhá na návsi mezi obcí a SŽDC. Kupní cena činí 500Kč.

Zastupitel J. Anton upozornil na poštovní schránku v centru návsi, kazící
celkový dojem a přimlouval by se k jejímu přesunu na jiné místo. Zastupitel M.
Dvořák poznamenal, že by bývalo lepší nechat vypracovat komplexní studii na
úpravu návsi, než postupné úpravy bez koncepce. Občan P.Liška vznesl dotaz,
zda jsou, v souvislosti se změnou ve vedení kraje, nějaké nové informace
týkající se zamýšleného vybudování tangenty. Nové informace starosta zatím
nemá, zjistí stanovisko kraje a bude informovat na některé z příštích schůzí
OZ. Místostarosta informoval přítomné, že byly reklamovány radary na měření
rychlosti, z důvodu poruchovosti při zvýšené vlhkosti vzduchu. Firma závadu
uznala a nainstaluje radary nové.
Usnesení:
č. 32/20 – OZ schvaluje námitku k Zápisu č. 4 k bodu č. 3. Nové znění bodu
bude součástí Zápisu č.4 jako Dodatek k Zápisu č.4,
č. 33/20 - OZ schvaluje námitku k Zápisu č. 4 k bodu č. 9. Nové znění bodu
bude součástí Zápisu č.4 jako Dodatek k Zápisu č.4,
č. 34/20 – OZ schvaluje pověření kontrolního výboru kontrolou zápisu
č.5/2015 v souvislosti s nesrovnalostmi mezi archivovanou verzí
zápisu a zápisem zveřejněným na webu obce v bodě č 3 týkajícím
se dílčího auditu a harmonizace rozpočtu starostou obce a
kontrolou příslušného usnesení a to do konce ledna příštího roku,
č. 35/20 – OZ schvaluje pověření kontrolního výboru vypracováním návrhu na
sjednocení pravidel pro harmonizaci rozpočtu, tak aby byla obě
stávající platná usnesení nahrazena novým usnesením s jasně
vymezujícími parametry pro harmonizaci rozpočtu starostou obce
a to konce ledna příštího roku,
č. 36/20 – OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020,
č. 37/20 – OZ schvaluje podání žádosti z POV Jihočeského kraje na rok 2021
na projekt „Rozšíření VO v obci Vidov“ ve výši 700 000 Kč, včetně
DPH a pověřuje starostu jednáním v této věci. Akce nebude
realizována bez přiznání dotace,
č. 38/20 – OZ schvaluje podání žádosti ze SFDI na rok 2021 na projekt
„Chodník podél SIII/15523 – 2.část I.etapa“ a pověřuje starostu
jednáním v této věci,
č. 39/20 – OZ schvaluje schválení smlouvy o závazku veřejné služby v
přepravě cestujících pro rok 2021 s Dopravním podnikem města
Č.Budějovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy,
č. 40/20 – OZ schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2021 ve
dvousložkové formě dle návrhu ČEVAK. Cena vodného činí 42,45
Kč vč. DPH, cena stočného vč. DPH činí 44,84 Kč. Ceny pevných

složek dle průtoku vodoměrů se nemění. OZ pověřuje starostu
podpisem,
č. 41/20 – OZ schvaluje navrhované ceny svozových známek za svoz
komunálního odpadu následovně: týdenní svoz 3 400 Kč,
čtrnáctidenní 2100 Kč, měsíční 1 200 Kč (senioři žijící v
domácnosti samostatně 600Kč), kontejner 1100l 20 000 Kč,
jednorázový svoz (ucho) 100 Kč, pytel na odpad pro trvale
nenahlášené 110 Kč. a pověřuje starostu podpisem dodatku se
svozovou firmou Marius Pedersen,
č. 42/20 – OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2021,
č. 43/20 – OZ schvaluje rozpočtový výhled obce na období 2022 – 2024.

K bodu č. 19 – Závěr
Místostarosta poděkoval přítomným za účast a popřál všem klidný advent,
příjemně strávené vánoční svátky, hodně zdraví a úspěchů v novém roce a
ukončil jednání zastupitelstva ve 22:00.

Starosta:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Zapisovatel:

…………………...........................……
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