Zápis č. 11/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Budislav-9.6.2016
Zahájení a program
Zasedání zastupitelstva obce Budislav zahájil starosta obce Ing. Roman Čížek a konstatoval,
že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.
Informace o konání zasedání, včetně programu, byla na úřední desce obecního úřadu
zveřejněna po dobu nejméně 7 dní před zasedáním, tj. od 1.6.2016 do 9.6.2016.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta dále konstatoval, že podle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce je
přítomno 6 členů z celkového počtu 9 – omluveni jsou Jiří Kuttelwascher, Milan Vaněk, Karel
Šabatka.Přítomna je nadpoloviční většina všech členů, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné
Starosta navrhl ověřovatele zápisu – Mgr. Lidmila Lukešová, Jaroslav Křiklán
zapisovatelka zápisu – Zdenka Sudová
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu.
Program zasedání:
1. Smlouva o zřízení věcného břemene
2. Závěrečný účet obce za rok 2015
3. Účetní závěrka za rok 2015
4. Rozpočtová opatření
5. Vodovod Hlavňov – výběr zhotovitele
6. Dětské hřiště Budislav – výběr zhotovitele
7. Koupě pozemku 268/10 v k.ú. Budislav
8. Pronájem pozemku 268/7 v k.ú. Budislav
9. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
10. Finanční dar – SDH Tučapy
11. Veřejně prospěšné práce
12. Žádost o finanční příspěvek – DSO Soběslavská pahorkatina
13. Životní výročí občanů
14. Různé, diskuze
K návrhu programu nebyl vznesen návrh na doplnění.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 1/11/16: Zastupitelstvo schvaluje navržený program zasedání.

1. Smlouva o zřízení věcného břemene
Společnost E-ON zaslala Smlouvu o zřízení věcného břemene č. TA-014330036570/001.
Tato smlouva se týká umístění zemního kabelového vedení NN pro rodinný dům p. P. Škrlety
na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 410/5.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je sjednána ve výši 500,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
E-ON o umístění zemního kabelového vedení NN na pozemku obce parc. č. 410/5 za
jednorázovou náhradu 500,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2/11/16 bylo schváleno
2. Závěrečný účet obce za rok 2015
Účetní jednotka předkládá zastupitelstvu obce návrh závěrečného účtu obce Budislav za rok
2015, který byl zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách obce dne 20.5.2016, čímž
byla dodržena 15 ti denní zákonná lhůta. Návrh závěrečného účtu obsahuje všechny zákonem
předepsané náležitosti, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.
Do doby konání zasedání zastupitelstva obce, ani v jeho průběhu, nikdo ze zastupitelů či
občanů neuplatnil k návrhu žádnou připomínku, proto byl závěrečný účet obce za rok 2015
schválen v navrhovaném znění. Zastupitelstvo obce uzavřelo projednání závěrečného účtu
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě,
které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Budislav za rok 2015 a souhlasí
s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
a přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě, které nemají
závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v tomto
znění:
Pokud obec uzavře smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhne
500 000,- Kč bez DPH, uveřejní ji na profilu zadavatele, včetně všech jejích změn a dodatků,
a to do 15 dnů od jejího uzavření.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 3/11/16 bylo schváleno
3. Účetní závěrka obce za rok 2015
Účetní jednotka předkládá zastupitelstvu obce ke schválení účetní závěrku obce sestavenou ke
dni 31.12.2015, včetně výsledku hospodaření za účetní období roku 2015. Závěrka obsahuje
všechny předepsané náležitosti. Nebylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Ve schvalované
účetní závěrce nebyly shledány chyby, které by byly opravovány v následujícím účetním
období. Zároveň by mělo zastupitelstvo obce schválit převod výsledku hospodaření za účetní
období roku 2015 ve výši - 1 235 485,15 Kč, který vyplývá z výkazu zisku a ztrát, na účet
„Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Budislav sestavenou ke dni 31.12.2015,
včetně výsledku hospodaření za účetní období roku 2015 ve výši - 1 235 485,15 Kč a jeho
převod na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 4/11/16 bylo schváleno

4. Rozpočtová opatření
Účetní předložila a okomentovala rozpočtová opatření č. 3, 4, 5, 6 schválená starostou obce a
rozpočtové opatření č. 7 - ke schválení zastupitelstvem obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3, 4, 5, 6 a schvaluje změnu
rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením č. 7.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 5/11/16 bylo schváleno
5. Vodovod Hlavňov – výběr zhotovitele
V lednu byla podána žádost o dotaci v rámci dotačního programu Jihočeského kraje na
výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury. Požádali jsme na akci „Prodloužení
vodovodu Hlavňov – dokončení“. Požadovaná dotace z rozpočtu Jihočeského kraje byla
728 939,- Kč, schválená dotace je 500 000,- Kč. Smlouva s Jihočeským krajem je podepsána.
K podání nabídek na zhotovení stavebních prací byly osloveny 3 firmy:
Š + H Bohunice s.r.o., Temelín
Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., Kamenice nad Lipou
Otevírání obálek se uskutečnilo dne 31.5.2016 na obecním úřadu v Budislavi.
Poslední jmenovaná firma nabídku nepodala, proto hodnotící komise převzala k posouzení a
hodnocení od zadavatele následující nabídky:
1. Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
cena 1 040 137,- Kč s DPH
2. Š + H Bohunice s.r.o., Temelín č.p. 3, 373 01 Temelín – cena 1 096 513,- Kč s DPH
V souhrnném zhodnocení jednotlivých nabídek doporučuje hodnotící komise zadavateli jako
nejvýhodnější, nabídku společnosti Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o, Slavníkovců 455,
391 55 Chýnov.
Dle vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu přísluší posouzení,
hodnocení a závěrečný výběr nejvýhodnější nabídky zastupitelstvu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Budislav schvaluje jako zhotovitele akce „Prodloužení vodovodu
Hlavňov – dokončení“ firmu Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o., Slavníkovců 455,
391 55 Chýnov, za cenu 1 040 137,- Kč s DPH.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s firmou Dřevotvar a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 6/11/16 bylo schváleno
6. Dětské hřiště Budislav – výběr zhotovitele
V souladu s vnitřní směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Budislav
vybral starosta, jako odpovědná osoba zadavatele, zhotovitele akce „ Výstavba dětského hřiště
v obci Budislav“, společnost Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131, Tišnov.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje společnost Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131, Tišnov, jako
zhotovitele akce: „Výstavba dětského hřiště v obci Budislav“ za cenu 579 305,- Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se společností Bonita Group Service
s.r.o. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 7/11/16 bylo schváleno
7. Koupě pozemku 268/10 v k.ú. Budislav
Na základě nabídky p. Maryškové zastupitelstvo projednalo návrh na odkoupení pozemku
parc. č. 268/10 v k.ú. Budislav o výměře 540 m2. Po dohodě s majitelkou pozemku je
stanovena celková cena 12 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupením pozemku parc. č. 268/10 v k.ú. Budislav o výměře
540 m2 od paní Ireny Maryškové, Blatské sídl. 587, Veselí n. Luž. za cenu 12 000,- Kč.
Zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu sepsáním a podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 8/11/16 bylo schváleno
8. Pronájem pozemku 268/7 v k.ú. Budislav
Na minulém jednání zastupitelstva obce bylo schváleno zveřejnění záměru na pronájem
pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 268/7 v k.ú. Budislav o výměře 10 713 m2.
Záměr byl zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách obce od 8.4.2016 do 25.4.2016
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku parc. č. 268/7 o výměře 10 713 m2 ,v k.ú.
Budislav, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001u katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
katastrální pracoviště Tábor, panu Ladislavu Prchlíkovi, bytem Mrázkova 128/32, Soběslav.
Smlouva o pronájmu bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2026, roční nájemné je
stanoveno ve výši 1,- Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu sepsáním smlouvy o pronájmu pozemku a podpisem
této smlouvy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 9/11/16 bylo schváleno
9. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Na zasedání zastupitelstva obce dne 4.12.2015 byly schváleny žádosti o poskytnutí
individuálních dotací na činnost SDH Hlavňov - pořádání taneční zábavy ve výši 5 000,- Kč
a pro ZŠ a MŠ Tučapy na činnost kroužku sportovní gymnastiky ve výši 5 000,- Kč.
Dnes jsou zastupitelstvu předloženy veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí těchto dotací.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace
uzavřenou mezi obcí Budislav a SDH Hlavňov na pořádání taneční zábavy ve výši 5 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace
uzavřenou mezi obcí Budislav a ZŠ a MŠ Tučapy na činnost kroužku sportovní gymnastiky
ve výši 5 000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 10/11/16 bylo schváleno
10. Finanční dar – SDH Tučapy
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost SDH Tučapy o poskytnutí příspěvku na pořádání
hasičské soutěže dne 2.7.2016. Starosta obce navrhl poskytnutí finančního daru ve výši
1 000,- Kč a seznámil zastupitele s darovací smlouvou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 1 000,- Kč a zároveň
schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Budislav jako dárcem a Sborem dobrovolných hasičů
Tučapy jako obdarovaným na pořádání hasičské soutěže dne 2.7.2016.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této darovací smlouvy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 11/11/16 bylo schváleno
11. Veřejně prospěšné práce
Vzhledem k tomu, že 30.6. a 31.7.2016 končí pracovní poměr dvou pracovníků z Úřadu práce
na veřejně prospěšné práce v obci, navrhl starosta podání žádostí na 3 nové pracovníky.
V roce 2016 je maximální výše dotace na 1 zaměstnance 14 000,- Kč včetně odvodů
zaměstnavatele a pracovní poměr lze uzavřít na dobu určitou 6 měsíců.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním Žádostí o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti
v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání z Úřadu práce na 3 nové
pracovníky. Zároveň zastupitelstvo souhlasí s finanční spoluúčastí z rozpočtu obce, která bude
vyplácena nad rámec poskytnuté dotace.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 12/11/16 bylo schváleno
12. Žádost o finanční příspěvek – DSO Soběslavská pahorkatina
DSO Soběslavská pahorkatina se sídlem v Sedlečku u Soběslavě č. 48 žádá o finanční
příspěvek v rámci dofinancování a podílu obce na společné akci „Rozvoj mikroregionu
Soběslavská pahorkatina “. Jedná se o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 667,- Kč
na nákup služeb, materiálu a drobného dlouhodobého hmotného majetku (stoly, židle,
výpočetní technika) a o poskytnutí investiční dotace ve výši 6 000,- Kč na nákup
dlouhodobého hmotného majetku (stan vč. příslušenství, soubor zvukové aparatury).
Vše bude v majetku DSO a členské obce si mohou výše uvedené věci dle potřeb zapůjčit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 667,- Kč a poskytnutí
investiční dotace ve výši 6 000,- Kč z rozpočtu obce Budislav pro DSO Soběslavská
pahorkatina, se sídlem Sedlečko u Soběslavě č. 48.
Po projednání podmínek zastupitelstvo souhlasí s uzavřením předložených veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotace s příjemcem a pověřují starostu jejich podpisem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 13/11/16 bylo schváleno
13. Životní výročí občanů
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce Budislav
v částce 500,- Kč na zakoupení věcných darů (dárkové koše) trvale hlášeným občanům obce
k životním výročím 65, 70, 75, 80, 85, 90 a poté každý další rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 14/11/16 bylo schváleno
14. Různé, diskuze
K dofinancování akce „Prodloužení vodovodu Hlavňov – dokončení“ bude potřeba požádat
některou bankovní společnost o úvěr ve výši cca 500 000,- Kč. Pan starosta předběžně jednal
se zástupcem České spořitelny Ing. Petrem Chotívkou, dle prvotních informací je tento krok
možný.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k jednání s Českou spořitelnou a.s. ve věci získání úvěru
na dofinancování akce: „Prodloužení vodovodu Hlavňov – dokončení“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 15/11/16 bylo schváleno

Dne 21.8.2016 se v Budislavi koná tradiční pouťová taneční zábava. Obec Budislav bude
spolupořadatelem této akce a uhradí z rozpočtu obce částku 10 000,- Kč za kapelu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje, že obec Budislav bude spolupořadatelem tradiční pouťové taneční
zábavy a z rozpočtu obce uhradí částku 10 000,- Kč za kapelu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 16/11/16 bylo schváleno

- schválena dotace z Krajského úřadu – POV 220 000,- Kč na opravu restaurace v Budislavi
oprava střechy, výměna oken, nová fasáda
- uskuteční se oprava komunikace směr Záluží, opravu provede SÚS JčK
- probíhá oprava chodníků v horní části Budislavi

Zapisovatelka: Zdenka Sudová
Ověřovatelé: Mgr. Lidmila Lukešová, Jaroslav Křiklán
Starosta:

Ing. Roman Čížek

V Budislavi dne 15.6.2016

