.l

Obec Vidice

Vidice 43, 346 01 Horšovský Týn
telefon: "420 379 496 116, e-mail: ouvidice@cbox.cz
web www. vidice.cz, ID datové schránky.' j4ga4ac

Zastupitelstvo obce Vidice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Vidice,
konaného dne 27.1.2020, od 18:00 hodin v prostorech Obecního úřadu.

zahájení zasedání zastupitel$tva

Zasedání Zastupitelstva obce (dále též jako ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:00 hodin
starostkou obce Ing. Ilonou Fišerovou (dále jako ,,předsedající").
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vidice zveřejněna v souladu se zákonem
po dobu nejméně 7 dní, a to od 20.1.2020 dosud. Současně byla zveřejněna na ,,elektronické
úřední desce".
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha l)
konstatovala, že přítomno je 6 Členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 6 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu p. Milana MiloviCe a p. Josefa Rajtmajera,
zapisovatelkou pí. )aroslavu Šinálovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usne$enĹ"

Zastupitelstvo obce Vidice určuje ověřovateli zápisu p. Milana MiloviCe a p. Josefa
Rajtmajera a zapisovatelem pí. Jaroslavu Šinálovou.
výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti O

Zdrželi se O

\
Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou na zasedání
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění,
Předsedající dala hlasovat o programu zasedání ZO Vidice.
Náý'rh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vidice schvaluje následujícíprogram zasedání:

Program:
1/ Úvod
2/ Projednání žádostí
3/ Rozpočtová změna Č.5/2019

4/ Rozpočet DSO obce Sedmihoři r.2020, OSO lesy Sedmihoří r.2020
5/ Kontrola usnesení r. 2019
6/ Nájem pozemků r.2020
7/ Označení místnIch komunikací, smlouva o dílo

8/ SDH Vidice
9/ Plán akci r.2020
10/ Zákon Č.99/2019 Sb. upravujÍcÍ přístupnost webu a mobilních aplikací
11/ Aktualizace odměn ZO dle nařizenI vlády Č.318/2017 Sb.
12/ Diskuse
13/ Závěr

výsledek hlasování: Pro 6

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti O

Zdrželi se O
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Bod II - Projednání ŽáCiQStí

aj žáďQst pj
Se
q prodej pozemku
Předsedající seznámila zastupitele se žádostí p. j
S
o prodej části obecního
pozemku v KÚ Libosváry, která již byla zaplocena v době, kdy manželé S
nemovitost
kupovali. Pozemek je částí pozemku pozemku parc.č. 821/1 v KÚ Libosváry.
Návrh u,Snesení:
Zastupitelstvo obce Vidice souhlasíš prodejem části pozemku 821/1 v KÚ Libosváry po té,
co bude na náklady p. J
Se
zaměřena část prodávané parcely, bude známa
přesná týměra prodávaného pozemku a parcelní číslo.
výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: O

Zdrželi se: O

Usnesení Č.3 bylo schváleno.

b/ žádost o zapůjčení Qběcní hospůdky dne 31.7.2Q?0
Žádost p. M
S
, trvale bytem v T

o zapůjčení Obecní

hospůdky dne 31.7.2020 za účelem uspořádání oslavy životního jubilea.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vidice schvaluje zapůjčení Obecní hospůdky na uspořádání oslaiy
životního jubilea p.M
Sl
trvale bytem T
za úplatu
ve výši 500,- kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: O

Zdrželi se: O

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

c/ žádost o prQjednání připojení se k mezinárodní kampani ,,vlajka pro Tibet"
OÚ Vidice byla doručena žádost Spolku Lungta, se sídlem Dlouhá 2/609, 11000 Praha 1, o
vyvěšení tibetské vlajky na budově obecního úřadu nebo jiném čestném místě.
Návrh u$nesení:

Zastupitelstvo obce Vidice schvaluje připojeník mezinárodn'íkampani ,,vlajka pro Tibet"
výsledek hlasování: Pro O

Proti 6

Zdrželi se: O

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

d/ žádost o zapůjčení Qbecní hospĹidky na r.2020
Velitel hasičů SDH Vidice požádal ZO o zapůjčení obecní hospůdkyv r.2020 k provozování
hostinské činnosti /schůze Mysliveckého sdružení Lichoň, rodinné oslavy, obecní zábavy/.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vidice schvaluje zapůjčení Obecní hospůdky v r.2020 k provozování
hostinské činnosti v r.2020 SDH Vidice zastoupené velitelem p. Milanem Milovičem.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: O

Zdrželi se: O

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Bod III -Rozpočtová změna Č.Š/2Q19

předsedající seznámila zastupitele s obsahem rozpočtové změny Č.5 /navýšení rozpočtu o
přijaté dotace ze státního rozpočtu a od Plzeňského kraje a zaúčtování výdajů na volby do
Evropského par1amentu/.

Návrh usnesení'
Zastupitelstvo obce Vidice schvaluje rozpočtovou změnu Č. 5/2019.

výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: O

Zdrželi se: O

Usnesení Č. 7 bylo schváleno.

Bod lV - Návrh rQzpQČtu D$0 obce Sedmihoří a DSO lesy SedmihQří na r.2020

Starostka obce sdělila zastupitelům, jak budou hospodařit podle navrhovaných rozpočtů OSO
obce Sedmihoří a OSO lesy Sedmihoří v r.2020.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vidice bere na vědomírozpočet DSO obCe Sedmihoří a DSO lesy
Sedmihoří v r.2020.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Proti O

Zdrželi se O

l
V - KQntrolaysnesenĹr, 2019

Předseda kontrolního výboru p. Milan MiloviC zkontroloval usnesení týkající se majetku obce
/nákupy a prodeje majetku obce Vidice/, starostka obce seznámila zastupitele s aktuálním
stavem každého usnesení.

Bod vi - Nájem pQzemků y r.2Q20

Obecní úřad obdržel nové nabídky na pacht obecních pozemků. Předsedající seznámila
zastupitele s oběma nabídkami.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vidice schvaluje uzavření nájemnísmlouíy se společnostíAGROŽIV
Sdruženízemědělců, s.r.o. za ročnípachtovné ve výši 143 736,- Kč a pověřuje starostku
obce Ing. Ilonu Fišerovou podpisem smlouvy.

výsledek hlasování: Pro 6

Proti O

Zdrželi se O

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Bod VII - QznáČéní míStníCh komunikací, smlQuya q dílo

Obecní úřad Vidice jako silniční správní úřad je povinen osadit místní komunikace dopravním
značením podle schváleného pasportu zpracovaného společností HPN projekt s.r.o. Ten
schválilo zastupitelstvo již v r.2017. Byly předloženy 2 cenové nabídky, jako výhodnější byla
zvolena nabídka firmy PasProRea s.r.o. se sídlem v Holkově 32, 38232 Velešín, zastoupené
jednateli Mgr. Pavlem Zíkou a p. Jaroslavem Novým.
Návrh u$nesenĹ

Zastupitelstvo obce Vidice schvaluje cenovou nabídku č. 213/2019a na dodávku a montáž
svislého dopravního značenípro obec Vidice a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Proti O

Zdrželi se O

Podle zpracovaného Pasportu místních komunikací správního území obce Vidice zpracovaného
společností HPN projekt s.r.o. je potřeba zařadit pozemní místní komunikace pod evidenční
čísla v katastrálním území Vidice, Chřebřany i Libosváry.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Vidice zařazuje pozemníkomunikace označené v pasportu místních
komunikací pod evidenční čísla dle Pasportu místních komunikací správního území obce
Vidice zpracovaného společností HPN projekt s.r.o.
výsledek hlasování: Pro 6

Proti O

Zdrželi se O

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

BOČI VÍII - Sdh Vidice

Velitel jednotky SDH Vidice p.Milan MiloviC informoval zastupitele o situaci v nákupu hasičské
dodávky a o možnostech využití dotačních titulů. Vzhledem k tomu, že nákup auta s dotací by
byl možný nejdříve za 3 roky, pověřili zastupitelé p.Miloviče vytvořením souboru nabídek na
dodávkový automobil ne starší 5-ti let, se kterým seznámí ZO na příštím jednání.

Bod IX - Plán akcí v r.202Q

Zastupitelé diskutovali o možnostech využití volného času občanů ve spojení s obcí a zvolili
priority, které budou podpořeny v r.2020.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vidice podpoří/inančním příspěvkem konánítěchto akcí:
1/ pout'oiý ping-pongoíý turnaj - Jinančnípříspěvek na odměny pro účastn®' - 1500,- KČ
2/ Pouťová tanečnízábava
3/ Oslava MDŽ
4/zájezd do Prahy + muzikálové představení
5/Dětský den společně s SDH Vidice
6/ Václavská zábava
7/ Posezenípro seniory
8/Mikulášská nadílka
9/ Rozdávání,,Betlémského světla"

výsledek hlasování: Pro 6

Proti O

Zdrželi se O

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Bod X - Zákon Č.99/2019 Sb. upravující přístupnost webu a mobilních aplikací

Starostka obce sdělila zastupitelům novinky, které přináší obcím zákon Č.99/2019 Sb. j to, že
vzhled současných stránek bude od 23.9.2020 již nevýhovující. Současný správce stránek obce
navrhl jejich redesign včetně zabezpečení SSL certifikátem a vytvoření 5 emailů.
Zastupitelstvo obce Vidice schvaluje nabídku firmy Galileo Corporation s.r.o. se sídlem
Březenecká č.p. 4808, 43004 Chomutov ve výši 19 000,- Kč bez dph a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti O

Zdrželi se O

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Bod XI - Aktualizace odměn ZO dle nařízení vlády Č.318/2017 Sb.

Předsedající navrhla změnu výše odměn pro zastupitele takto:
Člen výboru, zastupitel - 500,- KČ
Předseda výboru, zastupitel - 1 000,- KČ
Místostarosta - 5 000,- KČ
Starosta - 25 775,- KČ.
PJosef Rajtmajer uvedl, že není vhodné, aby rozhodovali o výši odměn, pokud nejsou přítomni
vších ni členové zastupitelstva.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vidice schvaluje od 1.2.2020 eyto íýše odměn pro zastupitele obce:
Člen výboru, zastupitel - 2 148,- KČ
Předseda výboru, zastupitel - 2 577,- KČ
Místostarosta - 5 000,- KČ
Starosta - 25 775,- KČ.
výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Proti O

Zdrželi se O

\
Bod XII - Diskuse

a/ Součástí poplatků za odpady jsou i příjmy za popleně od právnických osob provozujících
svoji činnost na území obce Vidice, Libosváry nebo Chřebřany. výše poplatku je v r.2020 400,Kč

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vidice schvaluje výši poplatku za popelné pro právnické osoby
provozující svoji činnost na území obce Vidice, Libosváry nebo Chřebřany v r.2020 ve výši
4OO,-KČ.
'
výsledek hlasování: Pro 6

Proti O

Zdrželi se O

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

b/ Na chátrající kapličku v Libosvárech je možné získat dotaci od Plzeňského kraje ve výši max.
50tis. KČ s tím, že dalších 10tis. KČ musí poskytnout ze svého rozpočtu obec. Tím by bylo možné
zabránit dalšímu rozpadu historického objektu. Starostka požádal zastupitele, zda přispějí
z rozpočtu částkou 10tis. KČ a má tedy o dotaci Žádat.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vidice pověřuje starostku obce Ing. Ilonu Fišerovou podáním žádosti
o dotaci z dotačního programu ,,Obnova historického stavebního fondu v památkových
rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na územíPlzeňského kraje!.
výsledek hlasování: Pro 4

Proti 1

Zdrželi se 1

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

*

*

*

Bod XIII - Závěr

Na závěr zasedání poděkovala starostka obce Vidice všem přítomným za účast.

mm -

Lápis byl vyhotoven dne: 2.2.2020

-

Zapisovatel: Jaroslava Šinálová
Ověřovatelé: Milan Milovič

....

Josef Rajtmajer
Starosta: Ing. Ilona Fišerová ....

2.2.2020
2.2.2020
2.2.2020

podepsal
Ing. Ilona Digitálně
Ing. Ilona Fišerová
2020.04.02
Fišerová Datum:
12:15:10 +02'00'

Prezenční listina ze schůze LO ve Vidicích
konane dne : ,,

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce:

Ing. Ilona Fišerová
Jaroslava Šinálová
Alena Tenglerová
Josef Rajtmajer
Václav Soukup
Martin Křížek
Milan MiloviC
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