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Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Přední výtoň
ze dne 16. 12. 2019
Místo a čas:

Budova obecního úřadu v 17:00 hod.

Přítomni:

Bittner, Ing. Zdechovan, Řechtáček, Stoiber, Perfoll, Trojanová, Libertinová.

Omluveni:O

Zastupitelstvo obce Přední výtoň je usnášeníschopné.

Ověřovatelé zápisu: pan ing. Zdechovan, paní Libertinová

Zapisovatel: Stoiberová, Dis.

1. Starosta přivítal zastupitele, občany.
2. Konstatoval, že ze sedmi zastupitelů je přítomno sedm, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
3. Zapisovatelem je určena paní Stoiberová Dis..
4. Ověřovateli zápisu budou pan ing. Zdechovan Jan' a paní Libertinová Zuzana.
5. Z jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam pro účely zápisu, po podáni případných námitek
bude smazán.
6. Program schůze byl vyvěšen na úřední i elektronické desce dne 9. 12. 2019 a sejmut 17. 12. 2019.
7. PředsedajícI konstatuje, že nebyly podány námitky k zápisu z předchozího zasedání.
Návrh na usnesení č. 58/2019
Zastupitelstvo obce Přední výtoň souhlasí s navrženým a zveřejněným programem
výsledek hlasováni: Pro 7

Proti O

Zdrželi se O

Návrh byl přijat

Schůze se bude řídit tímto programem:
1. Žádost o finanční dotaci pro jednotu Kaplice.
2. OZV o odpadech, mIstním poplatku z pobytu, ze psů, zrušeni OZV č. 1/2012.
3. Záměr obce prodat přívoz ,,Hraničář'.
4. Smlouva o zňzení věcného břemene.
5. Žádost o finanční příspěvek pro Seniorklub Přední výtoň.
6. Vánoční příspěvek pro seniory.
7. Dárkový poukaz k významnému životnímu jubileu.
8. Příspěvek na TSL " členský příspěvek a na vědomí nové stanovy TSL.
9. Pravidla pro tvorbu a čerpáni sociálního fondu.
10.Návrh rozpočtu na rok 2020.
11.Rozpočtová opatření č. 11/2019, 12/2019, 13/2019 a 14/2019.
12. Zádost o finanční prostředky.
13. Různé, diskuze.
1. Žádost o finanční dotaci ,
jednota Kaplice požádala písemnou formou o finanční dotaci z důvodů řešení ztrátové činnosti prodejny v
naši obci. Svou žádost odůvodňuje doložením výpisu z účetnictví, kde provozní ztráta k 31.8.2019 vykazuje
částku -30 000,-KČ o kterou nás žádá s tím, aby udržela zásobování obyvatel v obci a mohla poskytnout
potřebný sortiment zboží včetně regionálnIch potravin.

Návrh na usnesení č. 59/2019
Zastupitelstvo obce Přední výtoň souhlasí s poskytnutím finanční dotace ve výši 17.000,-KČ pro
Jednotu Kaplice na krytí provozních ztrát.
výsledek hlasováni: Pro 7

Proti O

Zdrželi se O

Návrh byl přijat

2. OZV o odpadech, místním poplatku z pobVtu, ze psů a zrušení OZV č. 1/2012.
Na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §
10 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů předkládám tuto obecně
závaznou vyhlášku:
1. OZV o místním poplatku ze psů
2. OZV o místním poplatku z pobytu
3.OZV o mistnIm poplatku za provoz systému shromažd'ováni, sběru, přepravy, třľděnÍ, využívání a
odstraňováni komunálních odpadů.
4. Zrušeni OZV č. 1/2012
Návrh na usnesení č. 60/2019
l. Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o poplatcích ze
psů, OZV č. 2/2019 o m/stnlm poplatku z pobytu, OZV č. 3/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažd'ovánl, sběru, přepravy, třlděnl, využ/vánl a odstraňování komuná/n/ho odpadu. íl.
Zastupitelstvo obce Přední výtoň ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 schválenou usnesením
obce Č.2212012 ze dne 14.11.2012.
výsledek hlasování: Pro 7

Proti O

Zdrželi se O

Návrh byl přijat

3. Záměr obce prodat převoz ,,Hraničář.
Obci Přední výtoň byla předložena
1.
2.
3.
4.
5.

,,Technická zpráva převozního prámu ,,Hraničář' 103709, který vypracoval Kukačka Karel.
,,Nabídka výměny obšívky dna", kterou vypracovala ň T.l.S.C a.s., Příhoda Tomáš.
,,Posouzení tech. stavu prámu Hraničář', kterou vypracoval ing. Resch a ing. Davídek, fi Projekty lodí
Zápis z prohlídky plavidla na souši, kterou vypracovala firma Československý Lloyd, ing. Ernst.
Roční zprávy ň ATZ, která prám provozuje.

Přívoz ,,Hraničář' je ve vlastnictví obce Přední výtoň a je pronajatý Městysů Frymburk, který převozní prám
dále podnajímá fi ATZ GLOBAL s.r.o.
Posuzované části převozního prámu HRANIČÁŘ Č. 103 709
l) Motor: Řadový šestiválec s výkonem 96 kW zn. Liaz-Ml 634. Motor se značným stupněm opotřebení.
Netěsnost hlav motoru, utíká mezi nimi ch|adÍcĹ kapalina. Prosakuje motorový olej u hlav motoru a čerpadel.
Uniká
nafta
ze
vstřikovacího
čerpadla.
Prosakuje
vodní
čerpadlo.
Doporučeni - Udělat částečnou G.O. motoru (přetěsnit) a seřídit ventily " G.O. vstřikovacího čerpadla.
2) Hydraulické ovládání: Netěsnost potrubí hydraulických válců, které ovládají kormidla a nájezdové rampy.
Zároveň chybí olejový čistič. Nefunkční rozvaděč hydraulického oleje se zpětnou klapkou na přetlak.
Doporučení - Přetěsnit hydraulické válce, doinstalovat olejový filtr + G.O. hydraulické kostky.
3) Chlazení motoru: Chladič je zarostlý kamenem a rzi. Nutná je i výměna potrubí od chladiče k motoru.
4) palivový systém: V motorové části jsou uloženy 2ks palivových nádrži o objemu 2x175L, které jsou
značně zkorodované a jsou přichycené stahovací ráčnou, uniká z nich samovolně palivo. Palivové potrubí je
ucpané tzn. motor nemá dostatečný přísun paliva, dochází k zanesení filtrů hrubých a jemných nečistot.
Doporučení - Nahradit palivové nádrže za nové, pročistit palivové potrubí a vyměnit filtry.
5) Elektroinstalace: Napájení lodě je z akumulátorů 2x12V-150Ah, které jsou uloženy v lodi. pojistná skříň
elektroinstalace je v kormidelně, odkud je rozveden proud do motorové části kabely CGSG. Kabely jsou
značně rozleptány ropnými produkty. Zapojení elektroinstalace je neodborné. (je reálné riziko, že funkčnost a
stav
elektroinstalace
již
neprojde
přes
technickou
prohlídku)
Doporučení
Vyměnit
poškozené
kabely
a
doplnit
zásuvky
(originálními
díly).
6) Obšívka lodě: Odstranit nánosy barev, pod kterými je značná |oká|ni rez. Barvu odstranit otryskáním.

Doporučeni - Otryskat starý nátěr a následně provést nátěr nový, polyuretanovou dvousložkovou barvou.
je nutné provést opravy, popřípadě výměnu elektromagnetických spojek.
Přibližná cenová kalkulace nových dílů:
l) Motor- částečná, nebo úplná G.O.- 150 000,2) Hydraulické ovládání- 25 000,3) Chlazení motoru- 25 000,4) palivový systém- 20 000,5) Elektroinstalace cca 110 000,6) Obšívka- Opláštěni- 1 500 000,Firma ATZ GLOBAL s.r.o. na své náklady provedla v roce 2018 tyto činnosti:
Kompletní pÍskování lodě včetně příslušenstvÍ vyjma dnové obšívky, nátěry.
Náklady: 118 199,-KČ
Oprava palivového systému, výměna nádrži a filtrů.
Náklady: 17 642,-KČ
Opravu hydrauliky, výměna pístnic, ovládacího pultu potrubí. Náklady za provedené práce činí: 20 025,-KČ
Oprava a částečná výměna spojek.
Náklady za provedené práce činí: 104 641,-KČ
Oprava elektroinstalace. Další oprava v následujíchn roce bude nutná.
Náklady: 11 500,-KČ
Nový startér motor Hraničář:
Náklady: 7 000,-KČ
Koupě náhradního motoru:
Náklady 60 000,- KČ
Vyznačeni a ohraničeni obou přístavišt' Frymburk - Frýdava:
Náklady 10 000,- KČ
Nákup bójek na kotvy, nákup povinné výbavy, která chyběla - samonafukovací záchranné vesty pro posádku
Další investice kolem pobřeží a zázemí:
Označení přístaviště, označení pobřeží ve Frymburku i na Frýdavě.
Nákup mobilního pokladního systému.
Pokladních kasy na přístaviště Frymburk a Frýdava.
Navýšení počtu přepravovaných osob.

výše nákladů: 18 000,-KČ
35 000,-KČ
Cena jedné kasy je 204 508,-kč
Předběžná cena činí 70 000,-KČ

Celkové finanční náklady budou ve výši 2,7 mil Kč.
Pro obec Přední výtoň majitele převozu Hraničář jsou tři nás|edujÍcÍ řešeni:

1. Uzavřít patnáctiletou nájemní smlouvu dle nabídky Frymburku za přijatelné nájemné cca 50.000,-Kč
Rizika: - zatížíme zastupitelstvo touto smlouvou na 3.5 volebního období
- v průběhu této doby budeme mít povinnost podle smlouvy hradit opravy. Náklady na opravy během této
doby výrazně převýší výnosy, vzhledem ke stáři prámu ( 36 let).
2. Uhradit náklady ve smyslu uzavřené nájemní smi. ve výši 2 mil. Kč a ponechat prám ve vlastnictví obce.
Rizika: výnosy z nájmu za 15 let 3 mil. Kč, náklady 2 mil. + náklady na opravy v průběhu dalších 15ti let
provozu cca 2.5 mil. Kč. Pro obec - minus 2.5 mil. Kč.
Dále hrozí riziko vyřazení prámu z provozu s ohledem na stáři prámu, kontaminováním vody ropnými
produkty a snahou ekologů nahradit dieslové motory elektrickými. Zůstane obci prám v ceně šrotu 160.000,minus náklady na likvidaci nebezpečných odpadů, rozřezání a odvoz.
3. Nabídnout převozní prám ,,Hraničář" současnému nájemci za odhadní cenu dle znaleckého posudku, nebo
cenu dohodnutou ( cca 1 - 2 mil. KČ ) s podmínkou zachováni výhod pro trvale žĹjÍcÍ občany Přední výtoně a
přilehlých osad ve správním území Přední výtoně.
Odůvodnění: Operační prostor prámu je výhradně ve správním území městyse Frymburk, kromě toho
Frymburk má uzavřenou ,,Nájemní smlouvu" s Povodím Vltava na oba břehy na dobu neurčitou.
Není vyloučeno, že si Frymburk koupí nový prám s elektrickým pohonem sp|ňujíci zvyšující se podmínky pro
ekologický provoz. Na trhu jsou takové prámy v ceně cca 10 - 12 mil. Kč.
Z hlediska ekonomického posouzení nákladů a výnosů od roku 2012 vyplývá, že výnosy k letošnímu roku
činily 1 364 119,-KČ, náklady činily 1 518 636, tedy obec je ve ztrátě 154 517,-KČ.
Diskuze: Pan Trampota uvedl, že znalecký posudek by se měl udělat tzv. výnosovou metodou a má
informace, že Horní Planá, která provozuje také prám vykazuje značné zisky, s tím že má tyto informace
přímo od zdroje.
Návrh na usnesení č. 61/2019

Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje záměr prodat převozní prám typu ,,Hraničář", rok výroby
1983, evidenční označení č. 103709, reg. č. 2689 v registru vnitrozemských plavidel, do vlastnictví
územně samosprávného celku - obci, v jejímž správním území je provozován pro účely zajištění'

převozu osob, předmětů a dopravních prostředků přes vodní plochu Lipenské přehrady za
dohodnutou min. však za cenu zjištěnou znaleckým posudkem.
výsledek hlasování: Pro 6

Proti 1

Zdrželi se O

Návrh byl přijat

4. Smlouva o zřízeni věcného břemene.
Dne 4.11.2019 požádal pan
a
o zřIzenI věcného břemene na vodovodní a
kanalizační přípojku vedoucí přes pozemky obce Přední výtoň.
Návrh na usnesení č. 62/2019
Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
nar. . .
a
naĽ . .
, oba bytem
č. p.
,
a Obcí Přední výtoň, Přední výtoň č. 30, 382 73 Vyšší Brod zastoupená
starostou Janem Bittnerem na vodovodní a kanalizační přípojku z objektu č.p. 203, p. č. 175/1 k. ú.
Přední výtoň vedené přes pozemky p. č. 172 a p. č. 1282/2 oba v k. ú. Přední výtoň zapsané na LV
10001 ve vlastnictví obce Přední výtoň za částku celkem 6.000,-KČ + 21% DPH. Návrh na vklad podá a
správní poplatek uhradí
a
.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti O

Zdrželi se O

Návrh byl přijat

5. Žádost o finanční příspěvek pro Seniorklub Přední výtoň.
Seniorklub obce Přední výtoň požádal dne 4. 11. 2019 o finanční dotaci ve výši 40.000- Kč na činnost spolku
pro rok 2020. V rozpočtu pro rok 2019 byla plánována částka 35 000- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy na dotaci ve výši 40.000,-KČ Seniorklubu Přední výtoň, z. s., se
sídlem Přední výtoň Cp. 30, lČ: 227 65 816, na rok 2020. Vyúčtováni bude provedeno k 31. 12.2020.
Návrh na usnesení č. 63/2019
Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na dotaci ve výši
40.000,-KČ pro Seniork/ub v Přední výtoň, z. s., se sídlem Přední výtoni č. 30, lČ: 227 65 816, na rok
2020 na financování činnosti klubu a pověřuje starostu k uzavření smlouvy.
výsledek hlasování: Pro 7

Proti O

Zdrželi se O

Návrh byl přijat

6. Vánoční příspěvek pro seniory
Obec Přední výtoň každoročně předává občanům seniorům, trvale přihlášených a pobývajÍcÍch v obci, kteří
dovršili v roce 2019 věk 65 let a vice, vánoční poukaz v hodnotě 300,-KČ, na nákup zboží v rámci působnosti
Jednoty Kaplice.
Návrh na usnesení č. 64/2019
Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje nákup poukazů v hodnotě 300,- Kč pro občany, kteří
dovršili v roce 2019 věk 65 let a vÍce, mají v obci Přední výtoň trvalé bydliště a trvale se zde zdržuji.
Nákupem poukazu u Jednoty Kaplice je pověřen starosta obce.
výsledek hlasování: Pro 7

Proti O

Zdrželi se O

Návrh byl přijat

7. Dar obce Přední výtoň formou poukazu jubilantům.
Obec Přední výtoň každoročně předává dar ve formě peněžní poukázky od Jednoty Kaplice v hodnotě 500,KČ občanům trvale žijících v obci, kteří dovršili věk 65 let a věk vyšší, končÍcÍ 5 a O k 31. 12. 2020. výše daru
ve formě peněžní poukázky byla projednána na pracovní schůzce dne 18. 11. 2019.
Návrh na usnesení č. 65/2019
Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje dar občanům obce, kteří dovršili věk 65 let k 31. 12. 2019
a vyšší končlcl 5 a O ve formě peněžní poukázky ve výši 500,-KČ.
výsledek h/asován/: Pro 7

Proti O

Zdrželi se O

Návrh byl přijat

8. Příspěvek na TSL " členský příspěvek a na vědomi nové stanovy TSL.
Předmětem smlouvy mezi obci Přední výtoň a Turistickým spolkem Lipenska je propagace Obce Přední
výtoň a jejich atraktivit turistické a návštěvnické veřejnosti v roce 2020 prostřednictvím všech nástrojů,
kterých využívá Turistický spolek Lipenska.
l) veletrhy cestovního ruchu
2) web www.Iipensko.cz
3) facebook Lipensko od Stožce po Rožmberk
4) časopis Lipensko
5) tiskové zprávy s velkým dosahem do médií
6) tiskoviny vydávané Turistickým spolkem Lipenska - na rok 2020 se připraví mapy celého regionu s 50 tipy
na výlety a cyklo mapu
7) krátká promovidea
Od roku 2020 se mění Stanovy Turistického spolku Lipenska, jehož jsme jako Obec Přední výtoň členy.
Změna stanov byla odsouhlasena na členské schůzi.
1)členský příspěvek je pro všechny jednotný: 5000,- kč na rok (obce, podnikatelé, neziskové organizace)
2) na členské schůzi má každý člen stejnou váhu hlasu = 1 hlas.
3) TSL bude nadále propagovat pouze členy TSL, čÍmž zvyšujeme motivaci pro získání nových členů,.
Proto by i obec Přední výtoň, jako člen TSL, měla od přIštího roku hradit členský příspěvek ve výši 5.000 Kč
Další aktivity pro obec budou - stejně jako v minulých letech probíhat formou smluvní spolupráce.
Návrh na usnesení č. 66/2019
I. Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Pňednl výtoň, Přední
výtoň 30, lČ00246085 a Turistickým spolkem Lipenska, Loučovice 51, 382 76 Loučovice, lČ 05044791
na propagaci turistických aktivit obce Přední výtoň na rok 2020 ve výší 20.000,-KČ. Zhotovitel vystaví
fakturu ne/;pozdě/i do konce ledna 2020.
//. bere na vědomí změny stanov Turistického spolku Lipenska a schvaluje členský příspěvek ve výši
5.000,-KČ za členství v Turistickém spolku Lipensko na rok 2020.
výsledek hlasování: Pro 7

Proti O

Zdrželi se O

Návrh byl přijat

9. Pravidla pro tvorbu a čerpáni sociálního fondu.
Provedená finanční kontrola konstatovala, že výše stravného neodpovídá současné cenové úrovni a proto
doporučila zvýšit cenu stravenek na 100,-KČ.
Návrh na usnesení č. 67/2019
Zastupitelstvo obce Pňednl výtoň schvaluje zvýšit hodnotu stravenek, pro zaměstnance obecního
úřadu na hodnotu 100,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti O

Zdrželi se O

Návrh byl pňjat

10. Rozpočet na rok 2020
Rozpočet na rok 2020 pro obec Přední výtoň byl zpracován na základě střednědobého výhledu na roky
2020-2022 schváleného usnesením č. 7/2019.
K rozpočtu se mohli vyjádřit zastupitelé, jiné připomínky nebyly vzneseny.
Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce dne 29.11.2019 po dobu 15 dnů. Rozpočet je
navrhován v celkových příjmech 21.553.710,-kč, z toho daňové příjmy 8.146.000,-Kč, nedaňové příjmy
1.342.310,-Kč, kapitálové příjmy 12.000.000,-Kč, dotace 65.400,-Kč. výdaje jsou navrhovány v celkově výši
18.955.653,-KČ, z toho běžné výdaje 11.055.653,-kč, kapitálové výdaje 7.900.000,-kč.
Návrh na usnesení Č.68/2019
Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020 v celkových příjmech
21.553.710,-kč a v celkových výdajích 18.955.653,-kč. Rozpočet je přebytkový , saldo činí 2.598.057,Kč.
výsledek hlasováni: Pro 6 Proti 1 Zdrželi se

O

Návrh byl přijat

11. Rozpočtové opatření č. 11/2019, Č.12/2019, Č.13/2019 a Č.14/2019.
Návrh na usnesení č. 69/2019
Zastupitelstvo obce Přední výtoň
l. bere na vědomí:
Rozpočtové opatřeni č. 11/2019 v objemu o,- kč.
Rozpočtové opatření Č.12/2019, na straně příjmů 30300,- kč a 30300,- KČ na straně výdajů,
financování obce v tomto přlPadě není.
Rozpočtové opatření č. 13/2019, v objemu O,- Kč.
/1. schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 14/2019, dle důvodové zprávy na straně pňjmů v objemu
O,- Kč, na straně výdajů v objemu O,- Kč.
výsledek hlasováni: Pro 7

Proti O

Zdrželi se

O

Návrh byl přijat

12. Žádost o finanční prostředky.
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, pracoviště český Krumlov žádá, jako každý rok, o
finanční podporu v nespecifikované výši.
Návrh na usnesení č. 70/2019
Zastupitelstvo obce Přední výtoň neschvaluje finanční podporu pro Jihočeské centrum zdravotně
postižených a senioiy, o.p.s., lČ: 26594463, pracoviště český Krumlov, se sídlem Za tiskárnou 588,
český Krumlov.
výsledek hlasováni: Pro 4

Proti 3

Zdrželi se O

Návrh byl přijat

13. Různé, informace, diskuze.
Starosta informoval:
1. V zimní sezoně se bude prohrnovat místní komunikace Tomášská a Zimní na Uhliště pro případ dopravní
nehody, udržovanou SŮS.
2. Poděkoval za účast na 1. advent u vánočního stromku 30.11.2019, zejména zpěvačkám a
.
3. Informoval o průběhu zpracování ÚP Přední výtoň.
4. Vyhodnotil plněni volebního programu za SNK Přední výtoň a SNK Klidná Přední výtoň l. a ||.
5. Jmenoval - inventarizační komisi:
,
,
j
,
,
.
- likvidační komisi:
,
,
6. Informoval o potřebách rozšľřenÍ čističky odpadních vod.
Místostarosta informoval o průběhu pracovni schůzky s veliteli SDH kategorie JPO ll a JPO Ill na Jčk České
Budějovice.
Pan
požaduje častější sekání trávy.
Starosta uvedl, že obec seká podle potřeby a tráva je vždy dostatečně posekaná.
Pan
poZaduje na výtoňské místní komunikaci výhybny.
Starosta uvedl, že obec předpokládá, pokud to dovolí vlastnické podmínky udělat v rizikovém místě
výhybnu.
Pan

poděkoval za příspěvek pro Seniorklub.

Pan
a paní
Vyšebrodského zpravodaje.

si stěžovali, že neměli otisknutý příspěvek k územnímu plánu do

Starosta uvedl, že příspěvky schvaluje redakční rada, obec přispívá na zpravodaj, byl by tam vložen bez
vědomi starosty a kromě toho příspěvek je asertivní a hrubě zkresluje a dehonestuje zpracování, zadáni a
samotné zpracovatele ÚP.
Starosta ukončil zasedání v 19:45 hod. s přáním veselých Vánoc a evného zdraví do Nového roku.
Zápis byl vyhotoven dne: 20. 12. 2019
Ověřovatelé: pan ing. Zdechovan jan dne: Q,A, ®QO
pani Zuzana Libertinová dne ,2 .l. Qa9o
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t: m<,o u d
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Jan Bittn
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Obecní úřad Přední výtoň
PÍsemnost byla zveřejněna na úřední desce
i způsobem umožňujĹcÍ dálkový přístup
na www.prednivyton.cz
Vyvěšeno: A oni. Zolo
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