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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přední výtoň
ze dne 10.11.2020
Místo a čas:

Budova obecního úřadu v 16:00 hod.

Přítomni:

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

Omluveni:

Zuzana Libertinová

Zastupitelstvo obce Přední výtoň je usnášeníschopné.

Ověřovatelé zápisu: Zdechovan Jan Ing., Adalbert Stoiber

Zapisovatel: Stoiberová, Dis.

1. Starosta přivítal zastupitele, občany.
2. Konstatoval, že ze sedmi zastupitelů je přítomno šest, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
3. Zapisovatelem je určena pani Stoiberová Dis..
4. Z jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam pro účely zápisu, po podáni případných námitek
bude smazán.
5. Program schůze byl vyvěšen na úřední i elektronické desce dne 2. 11. 2020 a sejmut 11. 11. 2020.
Schůze se bude řídit tímto programem:
1. Vytápěni hasičské zbrojnice.
2. Koupě pozemku.
3. Žádost o pronájem pozemků.
4. Smlouva o smlouvě budoucí, věcná břemena.
5. Směna obecních pozemků s Lesy ČR.
6. výsledky výběrového řIzení na provozováni ALS.
7. Úprava vodného a stočného.
8. Vánoční poukazy pro seniory.
Různé, majetkové, diskuze.
Zastupitelka Trojanová požaduje zařadit do programu bod č. 9 ,,Oznámení záměru" prodat, propachtovat,
koupit, směnit hmotnou nemovitou věc bude vyvěšeno po schválení v zastupitelstvu.
Návrh na usnesenlč. 34/2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje zařadit do programu bod č. 9 ,,Oznámení záměru" prodat,
propachtovat, koupit, směnit hmotnou nemovitou věc bude vyvěšeno po schváleni v zastupitelstvu.
výsledek hlasováni: Pro: 3 Trojanová, Perfoll, Stoiber
Proti: 2 Bittner, Řechtáček
Zdrželi se: 1 Zdechovan

Návrh nebyl přijat
1. VYtápění haSičské zbrojnice.
Dne 17. 9. 2020 proběhlo jednání komise pro otevíráni nabídek a výběr firmy na dodávku a montáž vytápěni
hasičské zbrojnice v Přední výtoni podle předem zadaných kritérií. výběrová komise vybrala firmu AGRO
IPNOS s.r.o., Nedabyle č. 128, České Budějovice dle podmínek soutěže a to nejnižší cenou 832 633,- bez
DPH 1 007486,- S DPH.

Aj

Návrh na usneseni č. 35/2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje podle výběrového řízení na zakázku malého rozsahu
Yýsoutěženou firmu AGRO-/PNOS s.lo., Nedabyle 128, 370 06 České Budějovice, lČ 28080068, dič
CZ28080068 podle podmínek zadání na dodávku a montáž vytápění Hasičské zbrojnice v Přední
výtoni za částku 1 007 486,-KČ včetně DPH. Starosta obce je pověřen uzavňenlm smlouvy o dílo.
výsledek hlasování: Pro: 6

Proti:

O

Zdrželi se:

O

Návrh byl přijat

2. Koupě pozemku.
Z důvodů zpřístupněni na obecní stavební pozemek č. 422/18 k. ú. Přední výtoň o výměře 1571 m2 byl
zveřejněn záměr koupit pozemek č. 380/37 v k. ú. Přední výtoň o výměře 219 m2, který byl geometrickým
plánkem odměřen od pozemku č. 380/7 v k. ú. Přední výtoň ve vlastnictví firmy Rezidence Přední výtoň
s.r.o.
Návrh na usnesení č. 36/2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje koupi pozemku č. 380/37 o výměře 219 m2, který byl
oddělen geometrickým plánkem č. 455-390/2019 od pozemku 380/7 v k. ú. Přední výtoň, zpracovaný
1. Geodetickou kanceláří s.r.o., Chvalšinská č. 236, český Krumlov za cenu 472,-Kč/m2 včetně DPH
pro účely zpř/stupněn/ na pozemek č. 422Y5 v k. ú. Přední výtoň, který je ve v/astnictvl obce a je určen
územním plánem jako zastavitelná plocha pro bydlení od firmy Rezidence Přední výtoň s.r.o.,
Hradební č. 81, Vnitřní Město, český Krumlov. Záměr koupit pozemek byl zveňejněn 15. 1. 2020 do 31.
1. 2020. Uzavřením smlouvyje pověřen starosta obce.
výsledek hlasování: Pro: 4 Bittner, Zdechovan, Stoiber, Řechtáček
Proti: O
Zdrželi se: 2 Trojanová, Perfoll

Návrh byl přijat

3. Žádost o proná'em pozemků
Obec obdržela od paní
žádost o propachtováni pozemků parcelních
č. 194/1 o výměře 3828 m2, p. č. 182/3 o výměře 12111 m2, p. č. 194/4 o výměře 8633 m2 v k. ú Zadní výtoň
za účelem pasení hospodářských zvířat a sušeni sena.
Návrh na usnesení č. 37/2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na pronájem pozemků
parcelních čísel 194/1 o výměňe 3828 m2, 182/3 o výměře 12111 m2 z celkové výměry 29 848 m2, 194/4
o výměře 8633 m2 v k. ú. Zadní výtoň o celkové výměře 24 572 m2 za účelem paseni hospodářských
zvířat a sušeni sena za cenu 3300,-Kč/ha, celkem 8109,- Kč/rok paní
Záměr pozemky propachtovat byl zveřejněn 6. 10. 2020, sejmut 23. 10. 2020. K uzavřeni
pachtovní smlouvyje pověřen starosta.
výsledek hlasování: Pro:

6

Proti:

O

Zdrželi se: O

Návrh byl přijat

Obec obdržela od pana
žádost o propachtování pozemků parcelních č.
1994/1 o výměře 5934 m2 a p. č. 1992 o výměře 975 m2 o celkové výměře 6909 v k. ú. Pasečná za účelem
pasení koní.
Návrh na usnesení č. 38/2020

Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje uzavňeni pachtovní smlouvy na pronájem pozemků
parcelních 1994/1 o výměře 5934 m2 a 1992 o výměňe 975 m2 o celkové výměře 6909 v k. ú. Pasečná
za účelem pasení koní za cenu 3300,-Kč/ha celkem 2 280,- Kč panu
Záměr pozemky propachtovat byl zveňe/něn 6. 10. 2020, sejmut 23. 10. 2020. K uzavření
pachtovní smlouvyje pověřen starosta.
výsledek hlasováni: Pro: 6

Proti:

O

Zdrželi se: O

Návrh byl přijat

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízeni věcného břemene.
Předmětem této smlouvy je sjednáni závazku smluvních stran o zřizenÍ věcného břemene č. 1026C20/33
pňvodní kabel NN pro potřeby technologie v obecním vodojemu na akci ,,Přední výtoň napojenl vrtů HJ-3 a
HJA - přívodni kabel NN".
Návrh na usneseni č. 39/2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje uzavřeni smlouvy o smlouvě budoucí o zř/zen/ věcného
břemene mezi Obcí Pňednl výtoň se sídlem Přední výtoň 30, 382 73 Vyšší Brod, /č:00246085,
DlČ:CZ00246085 a Českou republikou - Státní pozemkový úřád, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov IČ:01312774, DIČ:CZ01312774E za účelem umístění kabelu NN pro technologii obecního
vodojemu. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 5 760,-KČ která je stanovena
dohodou. Za překročeni maximálního rozsahu věcného břemene se navýší jednorázová úplata o
částku 137>KČ za každý započatý m2. Budoucí povinný nenlp/átce DPH.
výsledek hlasováni: Pro: 6

Proti:

O

Zdrželi se:

O

Návrh byl přijat

Předmětem této smlouvy o Smlouvě budoucí na zřízeni věcného břemene inženýrské sItě kanalizačnI a
vodovodní přípojky na parcele č. 331 k. ú. Přední výtoň ve vlastnictví obce Přední výtoň pro rodinný dům na
parcele č. 352/6 k. ú. Přední výtoň,
Návrh na usnesení č. 40/2020
Zastupitelstvo obce Pňednl výtoň neschvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene pro zřízeni' vodovodní a kanalizační přípojky mezi Obcí Přední výtoň se sídlem
Přední výtoň 30, 382 73 Vyšší Brod, /Č:00246085, DlČ:CZ00246085 a

výsledek hlasováni: Pro: 1 Bittner

Proti: 3 PerfolI,Trojanová, Stoiber,

Zdrželi se: 2 Řechtáček, Zdechovan

Návrh nebyl přijat

Zastupitel Perfo// podal protinávrh proti usnesení č. 40 usnesením č. 41/2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zř/zen/ věcného
břemene pro zř/zen/ vodovodní a kanalizačn/př/pojky mezi Obci Přední výtoň se sídlem Přední výtoň
30, 382 73 Vyšší Brod, IČ:00246085, DIČ:CZ00246085 a
výsledek hlasováni: Pro: 3 Stoiber, Perfoll, Trojanová Proti: 1 Bittner
Zdrželi se: 2 Řechtáček, Zdechovan

Návrh nebyl přijat

5. Směna obecních pozemků s Lcsy ČR.
Dlouhodobě připravovaná částečná směna pozemků a prodej pozemku mezi Obcí Přední výtoň a Lesy čr.
Pozemek č. 318/6 o výměře 1600 m2 ostatní plocha by! oddělen geometrickým plánem č. 429-314/2018 z
pozemku p. č. 318/5 o původní výměře 8380 m2 v k. ú. Přední výtoň. Obec nabídla směnu čtyř pozemků o
parcelních č. 747, 746/2, 189/1 a 307/1 celkové výměře 9 780 m2 v k. ú. Pasečná o celkové oceněné hodnotě
224 940,-KČ. Kalkulace ceny pozemků 318/6 o výměře 1600 m2 činí 3 813 920,- Kč. Kalkulace rozdúu činí 3.
588 980,- Kč ve prospěch Lesů ČR s. p. včetně DPH.
Návrh na usneseni č. 42/2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň neschvaluje ,,Návrh směny nemovitostí mezi obcí Pňedni výtoň a
Lesy ČR". Pozemek č. 318/6 o výměře 1600 m2 v k. ú. Pňední výtoň, ostatnlplocha ve vlastnictví Lesů

ČR oceněn částkou 3 813 920,- KČ, pozemky obce Přední výtoň parcelních č. 747, 746/2, 189/1 a 307/1
celkové výměře 9 780 m2 v k. ú. Pasečná, lesní pozemky oceněny částkou 224 940,-KČ. Rozdíl k
doplacení by činil 3. 588 98O,-KČ ve prospěch Lesů ČR s. p. včetně DPH. Záměr směnit pozemky byl
vyvěšen 30. 6. 2020, sejmuto 27. 7. 2020.
výsledek hlasování: Pro: 6

Proti:

O

Zdrželi se:

O

Návrh byl přijat

Lesy ČR vyúčtovaly obci Přední výtoň nájem za pozemek p. Č.318/6 o výměře 1600 m2 ve výši 9 888,-Kč/rok,
za šest měsíců 4 944,-KČ " bezdůvodné obohaceni za tři roky zpětně od 1. 8. 2020 ve výši 29 664,- Kč. Doba
nájmu 1. 8. 2020 - 31. 1. 2021.

Návrh na usneseni č. 43/2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň
l. souhlasí s vyčísleným nájemným za šest měsíců 4 944,-KČ za užívání parcely č. 318/6 o výměře 1600
m2, ostatní plocha.
//. souhlasí s vyúčtovaným nájemným ve výši 29 664,-KČ ve prospěch Lesů ČR za bezdůvodné
obohacení za užlvánl pozemku č. 318/6 o výměře 1600 m2 zpětně za tň roky.
výsledek hlasování: Pro: 6

Proti:

O

Zdrželi se:

O

Návrh byl přijat

6. výs|edkv výběrové řízení na provozováni ALS.
Obec Přední výtoň ve výběrovém řízeni na nájemce Areálu letních sportů na roky 2021 - 2025. Ve ||. kole se
na 1. místě umístila firma M&M agency s.r.o
který nabídl investovat do areálu částku cca 4 mil.
Kč. Na 2. místě
Oba jmenovaní písemně odstoupili od žádosti na provozováni ALS.
Návrh na usnesení č. 44/2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň souhlasí s výběrem žadatele pana
MBA, firma Až Yacht
Charter s.r.o. Púchovská č. 236212, Praha 4 na provozován/ALS v obci Přední výtoň na období roku
2021 - 2025 za roční nájemné ve výši 250 000,-KČ. Podpisem smlouvyje pověřen starosta obce Přední
výtoň. Dohled nad plněním dohodnutých podmínekje pověřen zastupitel Zdechovan Jan Ing.
výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: O Zdrželi se: O

Návrh byl přijat

7. Úprava vodného a stočného.
Na základě návrhu cen vodného a stočného na rok 2021 navržené firmou ČEVAK a.s. po dohodě s obci
Přední výtoň s ohledem na nutnost revitalizace stávajÍcÍ čov s rozšIřením na druhou linku nebo realizaci
nové ČOV je nezbytně nutné odstranit z kalkulace dotace obce, částkou 91 000,-Kč za pitnou vodu a 62 350,Kč za vodu odpadní. Celkem obec dotuje ceny vodného a stočného částkou 153 350,- Kč. Nově navrhovaná
cena pro rok 2021 činí vodné 29,85 KČ, stočné 39,94 Kč, celkem 69,79 Kč. V průměru dle kalkulace ČEVAKU
se zvýši platba na jednoho občana o cca 400,-Kč/rok. Sociálně udržitelná cena dle stanoviska MMR je 95,-KČ.
Návrh na usnesení č. 45/2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje
l. odstranění dotace ve výší 91 000,- za vodné a 62 350,-KČ za stočné, celkem 153 350,-KČ z kalkulace
vodného a stočného navrženou na rok 2021
/1. vodné ve výší 29,85 Kč a stočné ve výši 39,79 KČ, celkem 69,79 Kč bez DPH na rok 2021.
výsledek hlasování: Pro:

6 Proti:

O Zdrželi se:

O

Návrh byl přijat

8. Vánoční poukazy pro seniory.
Zastupitelstvo obce Přední výtoň jako každoročně daruje občanům obce Přední výtoň a přilehlých osad
poukaz na nákup zboží v hodnotě 700,- kč, jako výraz sounáležitosti s těmi, kteří v obci mají trvalý pobyt a
také se zde prokazatelně zdržuji. K dnešnímu dni se jedná o 65 seniorů. Celkem za 45 500,- Kč.
Návrh na usnesenlč. 46/2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje dar ve formě nákupu poukazů u jednoty Kaplice v
hodnotě 700,- Kč pro občany, kteří dovršili v roce 2020 věk 65 let a více, mají v obci Přední výtoň a
přilehlých osadách trvalý pobyt a v obci Přední výtoň se prokazatelně zdržují. Nákupem poukazu u
Jednoty Kaplice je pověřen starosta obce.
výsledek hlasováni: Pro: 6 Proti:

O Zdrželi se:

O

Návrh byl přijat

9. ,,Oznámení záměru" prodat. propachtovat, koupit. směnit hmotnou nemovitou věc budě vYvěšeno po
schválení v zastupitelstvu.
Přesto-že nebyl přijat návrh na zařazení bodu č. 9 navrhuji hlasovat o návrhu zastupitelky Trojanové, aby
oznámení záměru bylo nejprve schváleno zastupitelstvem a po té vyvěšeno na úřední desce.
Návrh na usnesení č. 47/2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje ,,Oznámení záměru" prodat, propachtovat, koupit, směnit
hmotnou nemovitou věc bude vyvěšeno po schválení v zastupitelstvu.
výsledek hlasování: Pro: 3 Trojanová, Perfoll, Stoiber Proti: 2 Řechtáček, Bittner
Zdrželi se: 1 Zdechovan

Návrh nebyl přijat

Různé, majetkové, informace, diskuze.

Zadáni projektové dQkumentace na obnovu ČOV.
Ve výběrovém řízenI jsme vybrali s nejnižší cenovou nabídkou projekční firmu vodohospodářský podnik a. s.
Pražská 14, Plzeň se zadáním vypracovat projektovou dokumentaci na intenzifikaci ČOV. Zadání zpracované
firmou ČEVAK a. s. znělo na intenzifikaci stávajľci čov a výstavbou druhé linky, která by se spouštěla v
sezónich měsícIch, kdy je v obci 100% nárůst obyvatel.
Firma provedla prohlídku stávajIcI čov zejména její stavební a technologické části a konstatovala, že
intenzifikace stávající ČOV není možná a navrhuje jiná řešeni. Vzhledem k složitosti jsou na dnešní jednání
pozvání zástupci ČEVAKu s tím, navrhnout nejvýhodnější řešeni.
Návrh na usnesen/č. 48/2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje vyzvat projektanta k odbornému odhadu ceny za stavební
a technologickou část ČOV u jednotlivých navrhovaných variant.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: O Zdrželi se:

O

Návrh byl přijat

Žádost o příspěvek na opravu koupelny' v obecním bVtě.
žádají o finanční příspěvek na rekonstrukci koupelny v obecním bytě.
Návrh na usneseni č. 49/2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň neschvaluje žádost o příspěvek na opravu koupelny v obecním bytě
z důvodů neuzavňeného právního vztahu.
výsledek hlasováni: Pro: 6 Proti:

O Zdrželi se:

O

Návrh byl přijat

Dotace na obnovu místních komunikací.
MMR vypsalo dotace na obnovu místních komunikací. Vzhledem k tomu, že obec má vydaná stavební
povolení k realizaci rekonstrukcí komunikaci na ,,svatý Tomáš" a ,,Ke hřbitovu", starosta požádá o tyto dotační
tituly.
Návrh na usnesení č. 50 /2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň schvaluje podání žádosti do programu MMR - 117D8210A Podpora
obnovy mlstnlch komunikaci na pro/ekty: ,,Rekonstrukce MK svaý Tomáš a Modernizace MK "Ke
Hřbitovu".
výsledek hlasováni: Pro: 6 Proti: O Zdrželi se: O

Návrh byl přijat

MAS Rozkvět.
Na poslednim zastupitelstvu jsme usnesením rozhodli, požádat zástupce MAS Rozkvět z. s. o podrobnou
analýzu výhod vstupu do MAS Rozkvět. K dnešnímu jednání je pozvaná pani Vopálková.
Návrh na usnesení č. 51 /2020
Zastupitelstvo obce Přední výtoň
l. bere na vědomí zalázenl území obce Přední výtoň do území působnosti MAS Rozkvět, z. s. Na
programové období 2021 - 2027.
ll. Schvaluje strategický dokument ,,Program rozvoje obce Přední výtoň" na roky 2020 - 2027.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Bittner, Zdechovan, Řechtáček, Stoiber, Trojanová Proti: O
Zdrželi se: 1 Perfoll

Návrh byl přijat

Frym burský zpravodaj.
S ohledem na vydáváni kontroverzních textů, které nebyly odsouhlaseny redakční radou a ani po dohodě s
panem
že takové texty nebude zveřejňovat ani jako placenou inzerci. Vzhledem k tomu, že tato
dohoda nebyla dodržena oznámil jsem městu Vyšší Brod, že ukončuji spolupráci. Požádal jsem městys
Frymburk o možnost zařadit obec Přední výtoň do jejich Frymburského zpravodaje. Zastupitelstvo městyse
souhlasí s přistoupením naší obce za stejných podmínek jako ve Vyšším Brodě.
Návrh na usnesení č. 52 /2020

Zastupitelstvo obce Přední výtoň souhlasí s podepsáním smlouvy s Úřadem městyse Frymburk na
společném vydávání Zpravodaje ,,Frymburský zpravodaj" za 1500,-KČ současně schvaluje ukončení
smluvního vztahu s městem Vyšší Brod.
výsledek hlasování: Pro: 5 Bittner, Zdechovan, Řechtáček, Perfoll, Trojanová
Zdrželi se:

O

Proti :1 Stoiber

Návrh byl přijat

Diskuse.
Zastupitel jihočeského kraje za Pirátskou stranu pan Leština uvedl, že prioritou strany je ochrana přírody a
životního prostřeni a s ohledem na rozparcelované pozemky ,,Pod Rytířovými" by měla být vrácena studie,
která byla vyřazena z evidence územně plánovací činnosti, že současný úp nemá dostatek regulativ.
Starosta uvedl, že prodej parcel dnes není předmětem schvalování. Současný plán má stanoveny regulativy
a vznikl v roce 2005 a ocitoval její zadání, kde regulativy jsou uvedeny v textové části. Ocitoval ve smyslu
stavebního zákona, co znamená pojem rodinný dům, bytový dům. pojem apartmánové domy stavební zákon
nezná. Pouze používá pojem apartmán, což znamená luxusně vybavený byt.
Paní
upozorňuje na některé nepřesnosti v textové i mapové části ÚP.
Starosta paní
požádal o spolupráci při vyhledávaní nepřesnosti v ÚP, které je nutno odstranit.
K obecné diskuzi o nově připravovaném ÚP starosta uvedl, že nový ÚP je v procesu vytváření a nejsou
vydány ještě konečná stanoviska dotčených orgánů, které ovlivňujI podobu ÚP. Po té bude vyvěšen ještě před
veřejným projednáním.
Pan Řechtáček uvedl, až bude zpracována finální verze bude s tím seznámeno zastupitelstvo po té veřejnost.

Paní

poukázala na výmoly u vjezdu na parkoviště u pláže.

Starosta ukončil jednání ve 20:00 hod.
(\' "
Oveřovateié:
.
Adalbert Stoiber
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Zdechovan Jan Ing.
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Obecní úřad Přední výtoň
Písemnost byla zveřejněna na úřední desce
'i způsobem umožňujkí dálkový přístup
na www..prednivyton.cz
Vyvěšeno: µ'íi- :Lo&o
Sejmuto:
Razítko a podpis zodpovědného pracovníka.
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