Zápis č.6/2016
ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 21.listopadu 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.11/2016
Žádost o dotaci z POV Jihočeského kraje 2017
Výběrové řízení „Obnova vodovodu, I.etapa – u bytových domů“
Stanovení výše vodného a stočného na rok 2017
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 Michal
Kutiš a Tomáš Srbený. Zapisovatelem byl jmenován Mgr.Tomáš Hanus. 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.
Zastupitelé neměli k plnění usnesení žádné
připomínky.
Bod vzat na vědomí.
K bodu č. 3 – Rozpočtové opatření č.11/2016
Předseda finančního výboru Vladimír Severin předložil rozpočtová opatření
č.11/2016 a podrobně seznámil přítomné s plněním výdajové a příjmové stránky
rozpočtu a s navrhovanými změnami. Rozpočtová opatření č.11/2016 bude
součástí Zápisu č.6, jako příloha č.1.

Předseda finančního výboru Vladimír Severin seznámil přítomné s průběhem
jednání finančního výboru, které proběhlo 16.11.2016 od 18:30 na obecním
úřadě ve Vidově. Hlavním bodem jednání výboru bylo projednání, posouzení a
návrh rozpočtu obce na rok 2017 a kontrola účetních dokladů obce Vidov, došlých
a vydaných faktur a individuálních dotací. Zápis z jednání finančního výboru bude
součástí Zápisu.č.6, jako příloha č.2.
Bod vzat na vědomí.
K bodu č. 4 - Žádost o dotaci z POV Jihočeského kraje 2017
Starosta obce seznámil přítomné se záměrem podat žádost o dotaci z POV
Jihočeského kraje 2017 na výstavbu chodníků podél silnice SIII/15523 –II. část,
2.etapa. Žádost se týká chodníku od návsi k rybníku Jakub. Maximální výše
dotace, kterou lze získat je 250 000Kč. Předpokládaná cena díla je 750 000Kč.
Starosta dává hlasovat o podání žádosti.
OZ hlasováním schválilo podání žádosti a pověřilo starostu jejím podáním.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 5 - Výběrové řízení „Obnova vodovodu - I.etapa – u bytových
domů“
Starosta obce Ing.Tomáš Šedivý navrhl provést výběrové řízení na I.etapu
obnovy vodovodu (bytové domy + okály). Zastupitelé se dohodli na oslovení
stavebních firem na výstavbu „Obnova vodovodu I.etapa- u bytových domů a na
složení výběrové komise.
Osloveny budou firmy: Staving CB s.r.o
Kvint s.r.o
Stavitelství Matourek s.r.o
VHS s.r.o
Do výběrové komise pro stavbu byli navrženi: Ing.Jiří Toncar(předseda),
Ing.Tomáš Šedivý, Miroslav Dvořák, Tomáš Srbený, Tomáš Hanus.
Starosta dává hlasovat o seznamu vybraných firem a složení výběrové komise
komise. Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 6 -Stanovení výše vodného a stočného na rok 2017
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem nového ceníku pro vodné a stočné
na rok 2017 zaslaného obci Vidov firmou Čevak a.s. Cena vodného by činila 46,58
Kč/m3 včetně DPH , cena stočného by činila 43,22 Kč/ m 3 včetně DPH.
Navrhovaná cena za vodoměr do 2,5 m 3/H je a 525,-Kč, za vodoměr do 6 m 3/H je
cena 2 973,-Kč. Všechny ceny za vodoměry jsou bez DPH. Platnost nového
ceníku je od 1.1.2017. Starosta dává hlasovat o návrhu cen vodného a stočného

na rok 2017. Návrh dvousložkového ceníku od firmy Čevak a.s. bude součástí
Zápisu č.6, jako příloha č.3.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 7 – Různé
Zastupitel J.Anton vznesl návrh na opravu vodou podemílaných břehů u
rybníku Jakub.
Starosta obce na základě žádosti občanů o doplnění sportovního areálu o
venkovní herní prvky a antukový tenisový kurt seznámil s přítomné možností
podat žádost o dotaci na tuto akci z programu MMR – podpora obnovy a rozvoje
venkova 2017. Dotace by měla být ve výši 70% , 30% by činil podíl obce.
Zastupitelé se shodli na podpoře žádosti občanů a podání žádosti odotaci.
Vzhledem k termínu podání žádosti k 30.12.2016 budou v nejbližší době zjištěny
podrobné podmínky pro podání žádosti(např. stavba na ohlášení), aby bylo
možno žádost včas podat.
Bod se přesouvá na další zasedání.
Občan J.Řezáč si stěžuje na hlučnost nově vybudovaného přechodu v rámci
výstavby chodníku, která proběhla v letošním roce. Nadměrná hlučnost při
přejíždění vozidel je zřejmě způsobena větší výškou vodícího pásu pro slepce, než
je norma. Starosta slíbil zajištění nápravy v součinnosti s dodavatelem stavby firmou Staving CB s.r.o..
Zastupitel M.Dvořák vznesl dotaz na probíhající práce na lávce u mlýna a cenu
zamýšlené povrchové úpravy dubového dřeva na lávku firmou Kubík. Starosta
slíbil zjistit cenu úpravy dřeva. Podle zjištěné ceny zastupitelé rozhodnou o
postupu pro úpravu dřeva na lávku.
Dále výše zmíněný zastupitel navrhl zaměřit se na úpravu přístupové cesty ke
komunitnímu kompostu(často rozbahněné) a jeho okolí(ukládání bioodpadu mimo
určenou plochu). Záležitost bude řešena průběžně i s ohledem na finanční
možnosti obce(vybudování nové přístupové cesty, oplocení kompostu aj.).
Usnesení:
č.30/16 – OZ schválilo podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje 2017 na
výstavbu chodníků podél silnice SIII/15523 –II. část, 2.etapa a pověřilo starostu
jejím podáním.
č.31/16 – OZ schválilo seznam vybraných firem, které budou osloveny a složení
výběrové komise komise na výstavbu vodovodu (obnova vodovodu-I.etapa).
č.32/16 – OZ schválilo cenu vodného a stočného ve dvousložkové formě na rok
2017.

K bodu č. 13 – Závěr
Schůze OZ byla ukončena ve 21:10.

Starosta:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Zapisovatel:

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

Seznam příloh:
Příloha č. 1: Rozpočtové opatření č.11/2016.
Příloha č. 2: Zápis z jednání finančního výboru.
Příloha č. 3: Návrh ceny vodného a stočného na rok 2017.

