Zápis č.8/2017
ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 11.prosince 2017 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.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Smlouva o dopravní obslužnosti s DPM Č.Budějovice na rok 2018
Cena svozu odpadu na rok 2018
Cena vodného a stočného na rok 2018
Ceník služeb na rok 2018
Informace k probíhajícím akcím a žádosti o dotace na rok 2018
Rozpočtová opatření č.11/2017 a č.12/2017
Rozpočet obce na rok 2018
Rozpočtový výhled obce 2019-2021
Rozpočet 2018 SMO Pomalší
Pokyn k inventarizaci majetku
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 a navrhl přidání bodu č.13 – Dílčí auditinformace a zapracování závěru auditu. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Zuzana
Rybáková a Jan Anton. Zapisovatelem byl jmenován 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 – Smlouva o dopravní obslužnosti s DPM Č.Budějovice na rok
2018
Starosta seznámil přítomné se smlouvou s Dopravním podnikem o dopravní
obslužnosti na rok 2018. Výdaje obce na dopravní obslužnost na kalendářní rok
2018 jsou ve výši 266 366Kč. Oproti loňskému roku došlo ze strany DPM k
navýšení ceny za kilometr, což se odrazilo v ceně dopravní obslužnosti. Starosta
dává hlasovat o smlouvě o dopravní obslužnosti na rok 2018.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 4-Cena svozu odpadu na rok 2018
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem nového ceníku pro svoz
komunálního odpadu na rok 2018 zaslaného obci Vidov firmou Marius Pedersen
a.s.. Ze strany svozové firmy došlo k navýšení cen svozů. Z tohoto důvodu dojde
k navýšení cen svozu pro konečné uživatele. Navrhovaná cena pro svoz
komunálního odpadu pro rok 2018 činí:
- cena týdenního svozu je navržena ve výši 2800Kč,
- cena čtrnáctidenního svozu je navržena ve výši 1700Kč,
- cena měsíčního svozu je navržena ve výši 950Kč
- cena za jednorázový svoz(ucho)je navržena ve výši 90Kč
- cena za jednorázový svoz(pytel 120l)je navržena ve výši 100Kč.
Cena za kontejner 1100l zůstává stejná. Pytle na PET lahve zůstávají zdarma k
vyzvednutí na OÚ. Starosta dává hlasovat o předloženém návrhu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

Zastupitelé se dohodli, že místostarosta T.Hanus připraví na příští zasedání
podklady týkající se nákladů na svoz separovaného odpadu(papír, plast, sklo) a
výnosů za separaci těchto komodit.
K bodu č. 5 -Cena vodného a stočného na rok 2018
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem nového ceníku pro vodné a stočné
na rok 2018 zaslaného obci Vidov firmou Čevak a.s.. Cena vodného a stočného
zůstává stejná jako v roce 2017, cena vodného by činila 46,58 Kč/m 3 včetně
DPH , cena stočného by činila 43,22 Kč/ m 3 včetně DPH. Navrhovaná cena za
vodoměr do 2,5 m3/H je a 525Kč, za vodoměr do 6 m3/H je cena 2 973Kč.
Všechny ceny za vodoměry jsou bez DPH. Platnost nového ceníku je od 1.1.2018.
Starosta dává hlasovat o návrhu cen vodného a stočného na rok 2018. Návrh
dvousložkového ceníku od firmy Čevak a.s. bude součástí zápisu č.8, jako příloha
č.1.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 6-Ceník služeb na rok 2018
Zastupitelé se dohodli na změně a doplnění ceníku služeb. Změna se týká
sazby za vyhledání a poskytnutí informací na vyžádání – nová cena činí
150kč/15min. + 150Kč za každou započatou čtvrthodinu. Novou položkou je
sazba za zeminu na terénní úpravy(300Kč/m 3). Ostatní poplatky zůstávají ve
stejné výši jako v letošním roce.
K bodu č. 7-Informace k probíhajícím akcím a žádosti o dotace na rok
2018
Starosta seznámil přítomné s informacemi týkajícími se právě skončených
nebo probíhajících akcí. Byly vyúčtovány opravy povrchů u panelových domů a u
sběrného dvora. Obec obdržela dotaci a zaúčtovala schválenou dotaci. Skutečná
cena prací u obou akcí souhlasí s vysoutěženou cenou. V rámci opravy
komunikace u sběrného dvora byla realizována pokládka obrub a zatravňovacích
dlaždic(parkovací stání pod Spolkovým domem) na náklady obce, neboť nemohly
být součástí dotace o kterou obec žádala.
Obec obdržela a zaúčtovala dotaci na kroužky pro děti, které probíhají ve
Spolkovém domě.
Nově vybudovaný chodník od návsi směrem k rybníku, byl firmou Staving
předán obci, kolaudace proběhne v nejbližší době. Za realizaci byly obci účtovány
vícepráce. Zastupitel M.Dvořák požaduje přesné vyčíslení a důvody víceprací a
možnost nahlédnutí a kontroly stavebního deníku. Veškerá dokumentace bude
předložena nejpozději na příští schůzi zastupitelstva.
Starosta navrhl požádat na příští rok o dotaci z POV Jihočeského kraje na
opravu a doplnění sportovního areálu(„Sportovní areál-úprava a doplnění povrchů,
mobiliáře a veřejného osvětlení“). Předmětem žádosti bude doplnění veřejného
osvětlení, vybudování povrchu pod krytou částí pergoly a parketu a doplnění
dětského hřiště, kde byla z důvodu nevyhovujícího technického stavu
odinstalována houpačka se skluzavkou. Starosta dává hlasovat o podání žádosti.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

Starosta navrhuje podání žádosti na opravu povrchů komunikace na obec
Nedabyle z krajského grantu. Opraveny by měly být nejpoškozenější úseky v celé
šíři komunikace. Mimo grant by měly být vybudovány výhybny pro větší
bezpečnost. Zastupitel J.Anton vyjádřil nesouhlas s podáním žádosti, neboť
kompenzaci od firmy(50000Kč) využívající komunikaci při rekonstrukci železniční
trati považuje za nedostatečnou a postup obce při rekonstrukci železničního
koridoru za neadekvátní.
Starosta dává hlasovat o podání žádosti.
Hlasování schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 6
proti: 1
Proti podání žádosti hlasoval zastupitel
Ing.R.Tibitancl.

J.Anton,

zdrželo se:1
zdržel se zastupitel

Starosta navrhuje podání žádosti na kroužky pro děti, které probíhají ve
Spolkovém domě.
Starosta dává hlasovat o podání žádosti.
Hlasování schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

Starosta seznámil přítomné zastupitele a veřejnost s projektem výstavby
chodníků podél SIII/15523 – 1.část, IV. a. ETAPA a navrhuje podání žádosti na
výstavbu chodníku a autobusové zastávky pod paneláky prostřednictvím MAS
Pomalší. Předpokládaný termín podání v prvním pololetí 2018. V případě, že obci
nebude dotace přiznána, výstavba by zatím nebyla realizována.
Zastupitel
M.Dvořák
nahrhuje
kompostárny(vybudování zpevněné plochy,
vybudování boxu na zeminu, kterou obec
projektu). Zastupitelé se dohodli, že se k
zasedání.

zabývat
se
úpravou
komunitní
která by mohla být lépe udržována,
prodává, oplocení kompostu, zadání
návrhu vrátí na některém z dalších

K bodu č. 8 – Rozpočtové opatření č.11/2017 a č.12/2017
Předseda finančního výboru Ing.Jiří Toncar předložil rozpočtové opatření
č.11/2017 a č.12/2017 a podrobně seznámil přítomné s plněním výdajové a
příjmové stránky rozpočtu a s navrhovanými změnami. Rozpočtové opatření
č.11/2017 a 12/2017 bude součástí Zápisu č.8, jako příloha č.2 a 3.
Bod vzat na vědomí.
K bodu č. 9-Rozpočet obce na rok 2018
Předseda finančního výboru Ing.J.Toncar seznámil přítomné s aktuálním
stavem financí obce a otevřel diskuzi ohledně možnosti čerpání úvěru ve výši 1
000 000Kč na zpětné profinancování nákupu části areálu firmy Tesera. Zastupitelé
se možností zpětného profinancování zabývali na předchozích jednáních
zastupitelstva. Předseda finančního výboru doporučil vzhledem k aktuálnímu
stavu financí úvěr nečerpat, neboť plánované investiční akce jsou již zahrnuty v
návrhu rozpočtu na příští rok a rozpočet je přesto přebytkový. Z tohoto důvodu se
domnívá, že není nezbytně nutné uvažovaný úvěr čerpat.
Starosta dává hlasovat o tom, že obec nebude čerpat úvěr na zpětné
profinancování ve výši 1 000 000Kč od KB.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 7
Zastupitel M.Dvořák se zdržel.

proti: 0

zdrželo se:1

Zastupitelstvu byl předložen ke schválení návrh rozpočtu obce Vidov na rok
2018 vypracovaný finančním výborem obce ve variantě bez čerpání úvěru na
zpětné profinancování nákupu nemovitosti(viz.výše). Předseda finančního výboru
Ing.J.Toncar přítomné podrobně seznámil s výdajovou a příjmovou stránkou
rozpočtu. Navržené příjmy obce Vidov na rok 2018 činí 7 105 400Kč navržené
výdaje obce jsou 6 446 000Kč. Rozpočet je navržen jako přebytkový.

Starosta dává hlasovat o rozpočtu v podobě, v jaké byl předložen. Rozpočet na
rok 2018 bude součástí zápisu č.8, jako příloha č.4.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 10- Rozpočtový výhled na období 2019-2021
Starosta obce seznámil přítomné s aktualizovaným rozpočtovým výhledem na
období do roku 2022 dle ust.§ 3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Rozpočtový výhled obsahuje: rozpočtový výhled pro
střednědobé financování, souhrnné základní finanční informace a dlouhodobě
realizované záměry obce Vidov. Starosta navrhuje schválení aktualizace
rozpočtového výhledu. Rozpočtový výhled na roky 2017-2022 bude součástí
zápisu č.8, jako příloha č.5.
Starosta dává hlasovat o návrhu rozpočtového výhledu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 11 - Rozpočet 2018 SMO Pomalší
Starosta podrobně seznámil přítomné členy zastupitelstva s rozpočtem SMO
Pomalší na rok 2018, jíž je obec Vidov členem. Rozpočtové příjmy na rok 2018
jsou plánovány ve výši 1 044 120Kč a rozpočtové výdaje na rok 2018 jsou
plánovány ve výši 781 770Kč.
Starosta dává hlasovat o návrhu rozpočtového výhledu pro SMS Pomalší.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 12 - Pokyn k inventarizaci majetku
Starosta obce Ing.Tomáš Šedivý zadal pokyn k provedení fyzické inventury ke
dni 31.12.2017. Inventarizace se týká hmotného investičního majetku, drobného
hmotného majetku, peněžních prostředků na peněžních účtech a pohledávek a
závazků obce Vidov. Pro zajištění inventarizace byla navržena komise ve složení:
Ing. T. Šedivý – předseda, Jiří Toncar a T. Hanus – členové.
Pokyn starosty k inventarizaci majetku bude součástí Zápisu č.8, jako příloha č.6.
Starosta dává hlasovat o složení komise a provedení inventarizace.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8
K bodu č. 13 – Dílčí audit

proti: 0

zdrželo se:0

Dne 5.12.2017 proběhl dílčí audit. Auditor vytkl tři nesrovnalosti:
- požaduje opravu textu v Zápisu č.7 z 21.12.2016
V textu zápisu je uvedeno“dotace SK Vidov, Spolku přátel Vidova…..“
Správné znění:“finanční dar SK Vidov,Spolku přátel Vidova…..“.
Starosta dává hlasovat o opravě textu Zápisu č. 7 z 21.12.2016.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

- požaduje schválení Závěrečného účtu obce za rok 2016.
V Zápisu č.4 z 12.6.2017 zastupitelstvo vzalo na vědomí bez výhrad
Závěrečný účet za rok 2016. Závěrečný účet musí být schválen hlasováním.
Starosta dává hlasovat o Závěrečném účtu obce za rok 2016.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

- požaduje schválit usnesení o optimalizaci rozpočtu, ve kterém zastupitelstvo
schvaluje starostovi obce pravomoc optimalizovat rozpočet do výše 300 000Kč k
jednomu rozpočtovému opatření.
Starosta dává hlasovat o rozpočtu k jednomu rozpočtovému opatření.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 14 - Různé
Starosta obce seznámil přítomné se stavem statiky v objektu firmy Tesera,
který obec koupila v insolvenčním řízení. Objekt prohlédl autorizovaný statik(Ing.
Hanzálek) a konstatoval, že statika objektu je neporušena a objekt nevyžaduje
bezprostřední investici do zabezpečovacích prací. Zastupitelé se dohodli na
prohlídce objektu v nejbližší době v souvislosti s jejím možným využitím v
budoucnosti.
Starosta navrhl schválení odměn neuvolněných členů zastupitelstva. Odměny
neuvolněných členů zastupitelstva zůstávají ve stejné výši jako v roce 2017.
Starosta dává hlasovat o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8

proti: 0

zdrželo se:0

Zastupitel J.Anton vznesl dotaz, kdy bude přemístěn sedací set k rybníku
Jakub na jehož přemístění se zastupitelé dohodli na dřívějším zasedání. Starosta
slíbil přemístění setu v nejbližší době.

Usnesení:

č.36/17 – OZ schvaluje smlouvu o dopravní obslužnosti s DPM Č.Budějovice na
rok 2018.
č.37/17 – OZ schvaluje ceník pro svoz komunálního odpadu na rok 2018 mezi
obcí Vidov a firmou Marius Pedersen a.s..:
- cena týdenního svozu je navržena ve výši 2800Kč,
- cena čtrnáctidenního svozu je navržena ve výši 1700Kč,
- cena měsíčního svozu je navržena ve výši 950Kč
- cena za jednorázový svoz(ucho)je navržena ve výši 90Kč
- cena za jednorázový svoz(pytel 120l)je navržena ve výši 100Kč.
- cena za kontejner 1100l zůstává stejná. OZ pověřuje starostu podpisem
smlouvy s firmou Marius Pedersen a.s..
č.38/17 – OZ schvaluje ceny vodného a stočného na rok 2018. Cena vodného
činí 46,58 Kč/m3 včetně DPH , cena stočného činí 43,22 Kč/ m 3 včetně DPH.Cena
za vodoměr do 2,5 m3/H je 525Kč(bez DPH), za vodoměr do 6 m3/H je cena
2 973Kč(bez DPH). OZ pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou ČEVAK a.s..
č.39/17 – OZ schvaluje podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje na
opravu a doplnění sportovního areálu a pověřuje starostu podáním žádosti.
č.40/17 – OZ schvaluje podání žádosti na opravu povrchů komunikace na obec
Nedabyle z krajského grantu a pověřuje starostu podáním žádosti.
č.41/17 – OZ schvaluje podání žádosti na kroužky pro děti, které probíhají ve
Spolkovém domě a pověřuje starostu podáním žádosti.
č.42/17 – OZ schvaluje nečerpání úvěru na zpětné profinancování nákupu části
areálu firmy Tesera ve výši 1 000 000Kč od KB.
č.43/17 – OZ schvaluje rozpočet obce Vidov na rok 2018 vypracovaný finančním
výborem obce. Navržené příjmy obce Vidov na rok 2018 činí 7 105 400Kč
navržené výdaje obce jsou 6 446 000Kč. Rozpočet je navržen jako přebytkový.
č.44/17 – OZ schvaluje rozpočtový výhled na období od roku 2019 až do roku
2021.
č.45/17 – OZ schvaluje rozpočet SMO Pomalší na rok 2018, jíž je obec Vidov
členem. Rozpočtové příjmy na rok 2018 jsou plánovány ve výši 1 044 120Kč a
rozpočtové výdaje na rok 2018 jsou plánovány ve výši 781 770Kč.
č.46/17 – OZ schvaluje příkaz k provedení fyzické inventury ke dni 31.12.2017.
Inventarizace se týká hmotného investičního majetku, drobného hmotného
majetku, peněžních prostředků na peněžních účtech a pohledávek a závazků obce
Vidov. Pro zajištění inventarizace byla navržena komise ve složení: Ing. T. Šedivý
– předseda, Jiří Toncar a T. Hanus – členové.
č.47/17 – OZ schvaluje opravu textu Zápisu č. 7 z 21.12.2016, tak jak vyplynulo
z auditu ze dne 5.12.2017.
č.48/17 – OZ schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2016, tak jak vyplynulo z
auditu ze dne 5.12.2017.
č.49/17 – OZ schvaluje starostovi obce pravomoc optimalizovat rozpočet do
výše 300 000Kč k jednomu rozpočtovému opatření, tak jak vyplynulo z auditu ze
dne 5.12.2017.
č.50/17 – OZ schvaluje výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva. Odměny
neuvolněných členů zastupitelstva zůstávají ve stejné výši jako v roce 2017.
K bodu č. 15 – Závěr
Schůze OZ byla ukončena ve 22:30.

Starosta:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Ověřovatel zápisu:

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

Zapisovatel:

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

Seznam příloh:
Příloha
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Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.
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2:
3:
4:
5:
6:

Cena vodného a stočného na rok 2018
Rozpočtové opatření č.11/2017
Rozpočtové opatření č.12/2017
Rozpočet obce na rok 2018
Rozpočtový výhled na období 2019-2021
Příkaz k inventarizaci majetku

