Z Á P I S

č. 5/2015

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 15. 5. 2015 od 18.30 hodin v budově OÚ
________________________________________________________________________________
PŘÍTOMNI: J. Němec, J. Šetka, V. Sochna, J. Krůšek, I. Havlová, B. Tichavová, M. Chalupa
OMLUVENI:
Zasedání Zastupitelstva obce Příbraz bylo zahájeno v 18.30 hodin starostou obce. Informace o konání zasedání byla
zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Příbraz od 6. 5. do 15. 5. 2015. Současně byla zveřejněna i na
elektronické úřední desce.
Předsedající určil ověřovateli zápisu Ing. Šetku a p. Krůška a zapisovatelkou pí. Tichavovou.
NAVRŽENÝ PROGRAM:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Prodej pozemku parc. č. 281/10
Žádost o příspěvek TJ Sokol ve Stráži nad Nežárkou
žádost o mimořádný příspěvek na činnost MAS Třeboňsko o.p.s. v roce 2015
schválení směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Záměr směny pozemků s p. Marií Novákovou
Koncepční návrh na využití kompostu
Vyřazení barevné tiskárny; pořízení nové
Smlouva o zřízení VB uložení kabele NN na pozemku p.č. 1248 s E.ON Distribuce, a.s.

Bod 1 – Prodej pozemku parc. č. 281/10
Starosta připomenul, že usnesením zastupitelstva č. 3/2015-3 byl schválen záměr prodeje parcely KN 281/10 o
výměře 202 m2 užívané majiteli domu čp. 58 jako zahrádka s podmínkou stanovení věcného břemene přístupu, oprav
a údržby vodovodní přípojky k domu čp. 65. Nabídka prodeje parcely 281/10 byla zveřejněna na úřední desce od
22. 3. do 22. 4. 2015. Jiný zájemce se nepřihlásil. Podle podmínek stanovených citovaným usnesením vychází
prodejní cena parcely KN p.č. 281/10 na částku 3.020,- Kč.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Příbraz schvaluje prodej pozemku, parcely KN p.č. 281/10 o výměře 202 m2
manželům MVDr. Zdeňku Němejcovi a Jarmile Němejcové, Mládežnická 218/IV, Jindřichův Hradec
do jejich společného jmění manželů za celkovou cenu 3.020,- Kč. Tuto částku tvoří hodnota
prodávané nemovitosti a náklady spojené s převodem. Pozemek bude zatížen věcným břemenem
přístupu, oprav a údržby vodovodní přípojky pro každého vlastníka domu čp. 65 v Příbrazi.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 2 – Žádost o příspěvek TJ Sokol ve Stráži nad Nežárkou
Starosta přednesl zastupitelstvu žádost TJ Sokol ve Stráži nad Nežárkou o příspěvek na činnost TJ v roce 2015 a
připomenul, že s tímto výdajem je počítáno i v rozpočtu.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,- Kč TJ Sokol ve Stráži nad
Nežárkou na krytí nákladů TJ spojených s údržbou hřiště a za dopravou na sportovní utkání v roce
2015.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 3 – žádost o mimořádný příspěvek na činnost MAS Třeboňsko o.p.s. v roce 2015
Starosta připomenul již jednou projednávanou žádost MAS Třeboňsko v bodě 6) jednání zastupitelstva 4/2015 a
vyzval Ing. Šetku a p. Sochnu, aby sdělily podrobnosti k činnosti MAS v následujícím období.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Příbraz schvaluje poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na činnost
MAS Třeboňsko o.p.s. v roce 2015 ve výši 50,- Kč na obyvatele, tj. celkem 12 600,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod 4 – schválení směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Starosta předložil zastupitelstvu návrh směrnice č. 6 pro zadávání zakázek malého rozsahu, upravenou podle
posledního znění zákona o zadávání veřejných zakázek.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje obecní Směrnici č. 6 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
v předloženém znění.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 5 - Záměr směny pozemků s p. Marií Novákovou
Starosta seznámil zastupitelstvo se situací, kdy část pozemku parc. č. 99 ve vlastnictví paní Márii Novákové značně
zasahuje do místní komunikace na křižovatce u Penzionu Příbrazský. Paní Nováková souhlasí s tím, že převede obci
část parcely č. 99, kterou obec užívá jako komunikaci výměnou za pozemek v majetku obce, parc. č. 104 a část
parcely 1286/3 ke komunikaci, které sousedí s jejím pozemkem p.č. 103.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemků s paní Marií Novákovou po zaměření
směňovaných částí geometrickým plánem s tím, že případný rozdíl ve výměře bude finančně
vyrovnán částkou 25,- Kč/m2. Na oddělované části parc. č. 104 bude zřízeno věcné břemeno chůze a
jízdy na parcelu č. 105 k domu čp. 19
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 6 – Koncepční návrh na využití kompostu
Starosta seznámil zastupitelstvo s problémem využití kompostu produkovaném naší kompostárnou a vyzval
k podání návrhů řešení.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje, že kompost bude v přiměřeném množství zdarma poskytován
obyvatelům Příbraze. V nejbližší době bude tato nabídka zveřejněna na dostupných místech.
S odstupem bude tento postup vyhodnocen a popř. revidován.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 7 - Vyřazení barevné tiskárny; pořízení nové
Starosta sdělil zastupitelům, že barevná tiskárna BROTHER DCO-9040 CN přestala tisknout a oprava by stála cca
8,5 tisíc Kč. Navrhuje odepsání tiskárny z majetku a pořízení nové nebo dostatečně zachovalé použité multifunkční
barevné tiskárny A3. k dispozici je nabídka firmy ELZY spol. s r.o. a firmy IMPROMAT CZ spol. s r.o. V případě
pořízení takovéto tiskárny by se jevilo nadbytečné používat i černobílou kopírkotiskárnu CANON A3, i když je
plně funkční.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje odepsání barevné tiskárny BROTHER DCO-9040 CN z majetku.
Dále schvaluje nákup barevné multifunkční tiskárny A3 AFCIO MP C3001AD RICOH starší od
firmy IMPROMAT CZ spol. s.r.o. Zaplacena bude celá pořizovací cena 30.250,- Kč a bude
uzavřena servisní smlouva na 60 měsíců.
Zastupitelstvo obce schvaluje dále, že nepotřebná tiskárna Canon bude vyřazena z majetku a
odprodána.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 8 - Smlouva o zřízení VB uložení kabele NN na pozemku p.č. 1248 s E.ON Distribuce, a.s.
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení smlouvu s E. ON Distribuce a.s., o zřízení práva odpovídající
věcnému břemeni na pozemku parc. č. 1248 (pro připojení parcely 190/2 (Filsak) na uložení kabelového vedení
NN, s odkazem na smlouvu o smlouvě budoucí schválenou usnesením č. 27/2013-2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s E. ON Distribuce a.s. č.: JH-014330032395/006 o zřízení práva
odpovídající věcnému břemeni k parcele KN 1248 na uložení kabelového vedení NN.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Diskuze, různé:
Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí Honebního společenstva Příbraz o podporu určenou na výsadbu ovocných
stromů podél cesty z Příbraze na Prohanidla. Po domluvě s žadatelem obec podpořila výsadbu úhradou faktury za
zemní práce ve výši 1770,- Kč.

zapsala: Tichavová
ověřili: Ing. Šetka
Krůšek
___________________
Ing. Jiří Němec
starosta

