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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přední výtoň
ze dne 26. 1. 2021
Místo a čam

Budova obecního úřádu v 16:00 hod.

Přítomni:

Bittner, Ing. Zdechovan, Řechtáček, Peřbll, Trojanová, Libertinová

Omluveni:

Zástupitelstvo obce Přední výtoň je usnášeníschopné.

Ověibvatelé zápisu: Ing. jan Zdechovan, Zuzana Libertinová

Zapfsovatel: Stoiberová, Dis.

Starosta pňvftal zastupitele, občany.
Konstatoval, že ze sedmi zastupitelů je přítomno šest zastupitelsNo je usnášenlschopné.
Pan Stoiber se omluvil z pracovní důvodů, dostavil se na jednání v 17:00 hod.
Zapisovatelem je určena pani Stoiberová Dis.
Z jednánl zastupitelstva je pořizován zvukový záznam pro účely zápisu, po podání případných námitek
bude smazán.
Program schůze byl vyvěšen na úřédni i elektronické desce dne 18.1. 2021 a sejmut 27. 1. 2021
Schůze se bude ň'dit tímto pnogmmem:
1. Žádost o investiční dotaci pro SDH.
2. Pachtovní smlouva.
3. Projednání vyrovnáni nákladů s Lesy ČR.
4. Zpráva finanční komise.
5. ZveNjnění zářném propachtovat pozemky.
6. Ukončení smluvního vztahu na PO ČOV.
7. Zadáni výběrového řízení na zpracování PD ČOV.
8. Žádost o projednání připojenf se k mezinárodní kampani .Vlajka pro Tibeť.
9. připojeni ke splaškové kanahzaci parč. č. 174/10 k.ú. Zadní výtoň.
10.Smlouva o smlouvě budoucí o zřlzenf věcného břemene na parcele č. 318/10 a 1288.
11. Různé, majetkové, diskuze.
Návrh na usnesení č. 1/2021
Zastupkejstvo obce PNdni Yýtoň schvaluje zveN/něnýprogmm zastupltelstva.
výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: O

1- Z®ost o inyestičnÍ dQtaci pro |ednotkV sbgrý

Zdrželi se: O

Návrh byl přijat

jihQ¢eského kraie,

Obecní úřad podá žádost o investiční dotaci na montáž vyprošťovacího navijáku re 50,7 en 24V do
předního nárazníku a na výměnu výstražného zařízenI (majáků) za LED pmvedenl modročervené barvy. Tím
bude dokončena celková modernizace hasičské cisterny T 815. Hodnota předpokládané investice: 200 000,Minimá!n1 požadovaná spoluúčast žadatele je 30%.
Návnh na usnesení č. 212021

Zastupitelstvo obc6 PIbdní výtoň schvaluje podání žádosti o investiční dotaci pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů na montáž vypmštbvacího navijáku a výměnu výstražného zaiken/(ma/áků), na
hasičskou cistemu CAS 24 Tatra 815.
výsledek hlasováni: Pro: 6

Proti: O

Zdrželi se: Q

Návrh byl přijat

2. pachtQvnf sm|Qwa,
Zadate|
žádá o propachtováni části pozemku č. 228/1 k. ú. Zadní
výtoň o výměře 2675 m2 z celkové výměry 7891 m2 pro účely zemědělské činnosti.
Žadatel
žádá o propachtování pozemku č. 2930/1 k ú. Pasečná o
výměře 10221 mz Záměr propachtovat oba pozemky byl zveřejněn dne 4. 1. 2021 sejmut 20. 1. 2021
Návrh na usnesení č. 3/2021
Zästupitelstvo obce Pňedni výtoň schvaluje
L uzavňeni pachtovní smlouvy mezi paní
a Obcí Pibdnl
Yýtoň, PNdnl výtoň 30 na část pozemku č. 22811 k. ú. Zadní výtoň o Yýměňe 2675 m2 z celkové
výměiy 7891 m2 pro zemědělské účdy za cenu 3300,-Kuh&, tecjy celkem 883,- KČ. Podpisem
pachtovní' smlouvy pověřuje starostu obce.
1/. uzavibnl pachtovní smlouvy mezi panem
a Obcí
Pňední výtoň, Pňednľ Yýtoň 30 na pozemek č. 2930/1 k. ú. Pasečná o výměňo 10221 m2 pro zemědělské
účely za cenu 3300,-Kčma, tedy celkem 3373,-KČ. Podpisem pachtovní smlouvy pověiů/ě stamstu
obce.
výsledek hlasováni: Pro: 5

Proti: O

Zdrželi se: 1 Perfo41

Návrh byl p¶at

3, PrQÍecjnání vYroynánf nákkdů s Lesy ČR s. p.
Na základě usnesení č. 42/2020 zastupitelsNo obce neschválib směnu pozemků. Na základě Whoto
rozhodnutí byla obci předložena .Dohoda o vypořádání nákladů ke směnné smlouvě č. S 535/18", Lesy ČR s.
p. požadují uzavření této smlouvy a uhrazení poloviny nákladů spojenou s pHpíavou realizace směny ve výši
2875,-KČ. Usnesenfm č. 67/2020 se schvaluje odloženf uzavření .Dohody o vypořádání nákladů ke směnné
smlouvě č. S 535/18' a zaplacení smluvní částky 2 875,- Kč na č. účtu Lesů ČR do pHštlho jednání
zastupitelstva.
Návrh na usnesení č. 412021
Zastupitelstvo obce Pňednf výtoň schvaluje pňstoupit k ,,Dohodě o WpoÍädánf nákkdů ke směnné
smlouvě č. S 535/18 a uhiadit na účet Lesů ČR s. p. částku 2 875,- Kč na uhrazení poloviny nákladů
spojenou s pňfpmvou a mlizací směnypozemků.
výsledek hla8ovánf: Pro: 6

Proti: O

Zdrželi se: O

Návrh byl přijat

4, zprava fjnan¢nl kQmise.
Dne 23. 12. 2020 proběhlo jednání finančního výboru, který neshledal v hospodařenl obce žádné nedostatky
a nedoporučuje zastupiteIsNu obce přijetí nápravných opatřeni. Na základě kontroly finančního výboru
zastupitelstva byl vznesen dotaz na Finanční úřad v českém Krumlově k výši daně z nemovitostL Bylo nám
sděleno, že k neplnění příjmů u pol&ky daně z nemovitosti od roku 2019 došlo z důvodu neukončeného
řízení Finančního ůkdu s daňovým subjektem Lesy ČR.
Návrh na usneseni č. 512021
Zástupitelstvo obce ben na vědomí zprávu tinančnlho yýboru s konstatováním, že nebyly v
hospodaibní obce zjištěny žádné nedostatky a nedoporuču/e pH/etí nápravných cpatíbni.
výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: O

Zdrželi se: O

Návrh byl přijat

s. zvereinčnj záměr\j pŕQpächtovat pQ"emky1. Na základě změn výměr pozemků ve vlastnictví obce Přední výtoň bude zveřejněn záměr propachtovat
pozemky č. 182/1 o výměře 2495 m2, 182/2 o výměře 37 m2, 182/7 o výměře 6002 m2 v k. ú, Zadní výtoň.
2. Bude zveřejněn záměr propachtovat pozemek č. 2199/2 o výměře 1905 m2 k. ú. Pasečná a pozemek č.
3521 o výměře 9707 m2 k. ú. jasánky.
Návrh na usnesení č. 6/2021
Zástupltdstvo obce PIbdnl výtoň schvaluje Yývěsh záměr obce propachtovat pozemky č. 182/1 o
výměňe 2495 m2, 182/2 o výměňe 37 m2, 182/7 o yýměře 6002 m2 v k. ú. Zadní' výtoň a pozemek č.
21992 o Yýměm 1905 m2 k. ú. Pasečná a pozemek č. 3521 o výměňe 9707 m2 k. ú. Jasánky.
výsledek hlasovánk Pro: 6
G, (jkQn¢enl $m|uvn[ho

Proti: O

Zdrželi se: O

Návrh byl přijat

na pd čqv,

Podpisem dodatku Č.1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace ,Přeclní výtoň - intenzifikace ČOV"
se objednatel a zhotovitel dohodli na vzájemném ukončení smluvního závazku včetně finančního vypořádánf.
Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli uhradl náklady na základě přédložené faktury ve lhůtě do 21
pracovních dnů. Zhotovitel konstatuje, že výše vzniklých nákladů je konečná a po jejich úhradě nebude mít
objednatel vůä zhotovkeli žádné další závazky v rámi předmětné zakázky:
Návrh na usnesení č. 7/2O21
Zástupitdstvo obce Pibdnl výtoň
j. schvalujb ukončení smluvního vztahu na zplacovánlpno/ektové dokumentace na akci Pňední výtoňhňenzifikace ČOV uzaviénou mezi ňnnou vodohospodáískýpodnik a. s. se sídlem Pražská 87114, 301
00 Pkeň lČ: 62623508, DIČ: CZ62623508 a Obci Pibdní výtoň, Pňedni Yýtoň 30 z důvodů změny
vstupních zaďSvaclch parametrů stávaj/cf čov a s tlm $ouvisei/cí zásadní změna nozsahu prací na
této zakázce.
íl. schvaluje uhrazení nákladů zhotovitele wniklých k datu podpisu dodatku Č.1 ve výši 56.800,- Kč
bez DPH.
výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: O

Zdrželi se: 1 Perfoll

Návrh byt přijat

LzagánĹvÝběrovehQ řizenl na zp=yánLF'D čov.
V krátkodobém horizontu je potřeba řešit stavbu nové ČOV. stáyajÍci ČOV již několik let nesplňuje základní
parametry čistoty vod. S ohledem na rozsáhlé vymezení zastavitelných pozemků v územním plánu z roku
2005 je patrný nárůst na výstavbu rodinných domů. Obec registruje k dnešnímu dni cca 20 - 25 požadavků
na pňpojení k veřejné kanalizaci a ČOV, která zejména v letnlch měsících není schopna zajistit čištění
odpadních vod.
Návrh na usneseni č. 8/2021
Zästupitdstvo obce Píbdnl výtoň schvaluje zadat výběrové ňZení na zpmcování pi'ojektové
dokumentace na akci ,,Pňednl výtoň - nová ČOV" ve spolupráci s f/nnou ČEVAK a. s. správce stú
ňnně GPL INVEST s.lo., Kněžskodvomká č. p. 2632, České BudWovice v pMpokládané ceně cca
500.000 Kč bez DPH včetně za/ištění stavebn/ho povolení. Odhadovaná cena nové ČOV dle propočtu
specializované finny je 21 000 ODOr Kč bez DPH. V pňfpadé vypsáni' vhodného dotačního titulu bude
obec podávat žádost o dotaci.
výsledek hlasováni: Pro: 6

Proti: O

Zdrželi se: O

Návrh byl přijat

V 17:00 hod. se dostavil zastupitel Stoiber.
S, Žádost q prQje¢páni pňpoieni se k mwinár%nl kárnpani ,,vlaika príp Tibeť7
Dne 11. 1. 2021 byla obá doručena žádost o vyvěšení vlajky pro Tibet dne 10. března 2021 k připomenutí 62.
výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.
Nävnh na usneseni' č. 9/2021

Zástupitelstvo obce pňední Yýtoň nesouhlasí s vyvěšením v/a/kypno Tibet dne 10. bňezna 2021.
výsledek hlasováni: Pro

7 Proti O

Zdrželi se

O

Návrh byl přijat

9. připoienl ke sp|a$kové kana|izaci parč, č, 174/10 k.ú. z%n[ VÝtQň.
Žadatelé
prostřédnictvím projektanta pana
žádají o připojení ke splaškové kanalizaci
rodinného domu q dvou bytových jednotkách na parcele 174/10 k. ú. Zadní výtoň. Dle vyjádřenf zpracovatele
projektu manželé
souhlasili s uzavřěnlm smlouvy o poskytnuti příspěvku obci na rozvoj ČOV
částkou 120.825 ,-KČ. Dne 26. 1.2021 byla obci doručena výzva od upuštěni protiprávního jednání, kterou
vypracoval
kde cituje § 8 odst. 5 zákona 274/2001 Sb. s tlm, že jsme povinný umožnit napojeni
na ČOV. Toto ustanoveni je však podmíněno, že pokud to neumožňuje technický stav ani kapacita ČOV není
povinností žadatele připojit v daném případě se jedná o objekt, který se bude využívat rekreačně a
podnikatelsky, kde jsou v RD píojektovány 2 byty. Usnesením č. 63/2020 zastupitelstvo obce rozhodlo povolit
připojování k čov za předpokladu dobrovolného uzavřěnl smlouvy o poskytnutí přlspěvku na obnovu či
stavbu nové ČOV. V opačném případě si stavebník zajistí čištěni splaškových vod vlastní čističkou na svém
pozemku nebo jímkou na vyváženi. Obec zadává zpracováni projektové dokumentace na novou ČOV.
Návnh na usnesení č. 10/2021
Zastupitelstvo obce Pňednl Yýtoň neschvaluje manželům
pňpojeni na splaškovou
kanalizaci rodinného domu o dvou bytoYých/ednotkách na paícele č. 174/10 k. ú. Zadní výtoň.
výsledek hlasováni: Pro 7 Proti O

Zdrželi se

O

Návrh byl přijat

1asmlQUva o sm|ouve MKjoucí Q.zúZgnLvě£némMÉmene na par%|e č. 3i8/1Q a 1?88.
Pibdmětem této smlouvy je sjednání závazku smluvních stran o zřlzení věcného břěmene za účelem
umKtění disbibuční soustavy - zemnf kabel NN na pozemku č. 1288 a 318/10 v k. ú. Přední výtoň za účelem
jejího provozování. Předmětný kabel NN je určen k elektrMkaci stavební pamely č.318/4 k. ú. Přední výtoň.
Návrh na usnesenf č. 11/2021
Zastupitelstvo obce Pňednf výtoň schvaluře smlouvu o smlouvě budoucí o zňzení věcného bňemene
za účelem zemního kabelu NN pro elekMňkaci pancely č. 318/4 k ú. Pibdnl výtoň mezi Obcf Ptbdni
vµoň se sídlem Pňednl výtoň 30, 382 73 vyšší Brud, IČ:O0246085, D/Č:CZ00246085 a EG.D, a. s. se
s/dlem Lidická č. 1873/36, 602 00 Bmo, jČ: 28085¢00, DIČ:CZ28085400 za účelem umktěnl d/stňbučnf
soustavy kabelu NN na pozemcfch č 1288 a 318110 k. ú. Pibďni výtoň. Zňfzenl věcného bňemene se
sjednává ve výši 1000,- kč + dph.
výsledek hlasováni: Pro 7 Proti O

Zdrželi se

O

Návrh byl přijat

Různé:
Pronáiem pozemku č. 318/5 tzv. Konfrna,
Obci byla pkdložena smlouva o nájmu od Lesů ČR za užlvánl pozemku č. 318/5 o celkové výměře 1600 m2
z cetkové výměry 6780 m2 za částku 9 888,-KČ. Na základě jednání mezi ředitelem Lesů ČR a starostou obce
Přední výtoň byla částka za roční nájem dohodou upravena na 6 288,-KČ za užlvání plochy o výměře 1000
m2.
Návrh na usneseni' č. 12/2021
Zastup/MsNo obce Pňodnl výtoň schvaluje uzavňenl nájemní smlouvy na užíváni pozemku č. 31&5 k.
ú. Pňednl výtoň o Yýměře 1000 m2 z celkové výměly 6780 m2 za 6,- kč 920 m2 a 9,6,-kč za 80 m2
celkem za mčničástku 6288,- Kč. Nájemné je bez daně z pňdané hodnajy, nebude pňčtena.
výsledek hlasováni: Pro 7 Proti O

Zdrželi se

O

Návrh byl přijat

Informace:
Přestupková komise: Městský úřäd český Krumlov vyúčtoval na základě veřejnoprávní smlouvy o projednáni
přestupků částku 11.500,-KČ za pět projednaných přestupků.

Starosta ukončil jednání ve 17:25 hod.
Ověibvatelé: Ing. Zdechovan jan J 17"

Zuzana Libertinová
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Obecní úřad přední Yýtoií
Písemnost byla zveřejněna na úřední dosce
i způsobem umožňující dálkový přístup
na www.prednivyton.cz
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