Z Á P I S

č. 6/2015

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 26.6.2015 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 17.6. do 26. 6. 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. Návrh zadání územní studie na lokalitě K Blatům
2. Žádost Města Třeboň o příspěvek na neinvestiční náklady školky
3. Schválení závěrečného účtu obce Příbraz za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2014
4. Schválení účetní závěrky obce Příbraz za rok 2014
5. Program obnovy vesnice na období 2015 - 2019
6. Žádost o příspěvek OKNA, z.ú.
7. Informace o provedených rozpočtových změnách
K návrhu programu navrhl starosta doplnit body
8. Posouzení nabídek z poptávky na opravu komunikací
9. projednání zprávy o hospodaření DSO Vodovod Hamr se závěrečným účtem za rok 2013 a Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2013
10. závěrečný účet SORT
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání včetně doplněných bodů.
Bod 1 – Návrh zadání územní studie na lokalitě K Blatům
Starosta předložil zastupitelstvu návrh zadání územní studie na lokalitu „K Blatům“ zpracovaný úřadem územního
plánování MěÚ v Jindřichově Hradci. Zároveň doporučil oslovit ke zpracování studie zpracovatele Územního
plánu Příbraz Ing. arch. Golešovou.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Příbraz projednalo, bere na vědomí a souhlasí s návrhem zadání územní studie
lokality „K Blatům“. Ke zpracování územní studie bude nejprve oslovena Ing. arch. Golešová.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 2 – Žádost Města Třeboň o příspěvek na neinvestiční náklady školky
Starosta přednesl zastupitelstvu žádost Města Třeboň o příspěvek na neinvestiční náklady provozu mateřských škol
a školských zařízení za rok 2014 v částce 1.158,00 Kč z důvodu, že Mateřskou školu Sluníčko Třeboň navštěvuje
Lucie Horníková z Příbraze. K žádosti bylo připojeno vyúčtování, výpočet příspěvku a návrh dohody o příspěvku.
Starosta seznámil zastupitelstvo s platným zněním školského zákona, který od 1. ledna 2013 zrušil povinnost obce
uhradit za dojíždějící žáky obci zřizující školu nebo školku neinvestiční výdaje školy nebo školského zařízení.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1.158,00 Kč městu Třeboň jako
příspěvek na neinvestiční náklady MŠ Sluníčko Třeboň.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 3 – Schválení závěrečného účtu obce Příbraz za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2014
Starosta předložil zastupitelstvu Závěrečný účet obce za rok 2014 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2014. Zprávy byly zveřejněny na úřední desce obce v analogové i v elektronické podobě od 3. 6. do

24. 6. 2015. Ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 byly zjištěny chyby a
nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. písm. c) zákona č.
420/2004 Sb., a to:
- územní celek chybně účtoval o oceňovacích rozdílech při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Příbraz za rok
2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 krajským úřadem bez
výhrad. Zjištěné chyby a nedostatky budou v dalších letech odstraněny tím, že bude při dalším
případném prodeji majetku postupováno podle směrnice č. 11 obce Příbraz, o účtování reálnou
hodnotou při prodeji dlouhodobého majetku.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 4 - schválení účetní závěrky obce Příbraz za rok 2014 k 31. 12. 2014
Účetní paní Chábová předložila zastupitelstvu kromě Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2014 krajským úřadem projednávané v předchozím bodě, Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát a Přílohu účetní závěrky
k 31. 12. 2014, dále inventarizační zprávu k 31. 12. 2014 a Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném
rozsahu za rok 2014.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Příbraz za rok 2014.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 5 - Program obnovy vesnice na období 2015 - 2019
Starosta seznámil zastupitelstvo s tím, že pro čerpání dotací z rozpočtu kraje je nutné mít zpracovaný a schválený
vlastní program obnovy vesnice nejméně na dva až tři roky dopředu ale doporučil období delší – na celé volební
období s přesahem jednoho roku. Předložil zastupitelstvu k posouzení program na minulé období 2011 až 2015 a
vzor programu zpracovaný krajským úřadem. Po diskusi starosta vyzval zastupitele k podání návrhů k zapracování
do programu na příštím zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení:

Usnesení nebylo přijato.
Výsledek hlasování: Pro: 0

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 6 – Žádost o příspěvek OKNA, z.ú.
Starosta předložil zastupitelstvu žádost Občanského sdružení OKNA z Jindřichova Hradce o finanční příspěvek na
integrovaný letní tábor pro děti i dospělé klienty se zdravotním handicapem, který se bude konat 15. – 22. srpna
2015 v Chlumu u Třeboně. Z Obce Příbraz se zúčastní Anežka Nováková, Příbraz 86.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,- Kč Občanskému sdružení
OKNA z Jindřichova Hradce na krytí nákladů na integrovaný letní tábor v Chlumu u Třeboně
v srpnu 2015. O případném daru pro OKNA rozhodne zastupitelstvo v rámci dlouhodobého
záměru podpory dobročinných organizací v regionu na některém z příštích zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 7 - Informace o provedených rozpočtových opatřeních č. 1
Starosta seznámil zastupitelstvo v souladu s usnesením č. 4/2015-1 s dosud přijatými rozpočtovými opatřeními č. 1
až 2.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu na vědomí.
Usnesení nebylo přijato.

Bod 8 - Posouzení nabídek z poptávky na opravu komunikací

Starosta oznámil zastupitelstvu, že obeslal s poptávkou prací na opravu komunikací v obci firmy STRABAG
Soběslav, VIALIT Soběslav a Lesostavby Třeboň s tím, že nabídku od firmy SWIETELSKY již máme z loňského
října. K datu jednání zastupitelstva předložili nabídku pouze VIALIT Soběslav a Lesostavby Třeboň.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce rozhodlo o zadání opravy komunikací firmě SWIETELSKY, pokud zůstane
cena stejná, jako byla uvedena v nabídce ze dne 15. 10. 2014. Ověří Ing. Šetka.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 9 - projednání zprávy o hospodaření DSO Vodovod Hamr se závěrečným účtem za rok 2014 a Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2014
Starosta předložil k projednání Zprávu o hospodaření DSO Vodovod Hamr za rok 2014 se Závěrečným účtem DSO
za rok 2014 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Vodovod Hamr za rok 2014. Zprávy byly
zveřejněny na úřední desce obce od 17. 4. do 6. 5. 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Příbraz

Bere na vědomí:
- zprávu o hospodaření Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr za rok 2014 a závěrečný účet
DSO za rok 2014
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Vodovod Hamr za rok 2014
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 10 - závěrečný účet SORT
Starosta předložil k projednání Zprávu o hospodaření DSO SORT za rok 2014 se Závěrečným účtem DSO SORT
za rok 2014. Zpráva byla zveřejněna na úřední desce obce od 1. 4. do 17. 4. 2015.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce vzalo předloženou zprávu na vědomí.
Usnesení nebylo přijato.

Diskuze, různé:
Osvětlení – je třeba zmapovat nefunkční lampy a zajistit opravu. Možnost zapojit hasiče.
Tříděný odpad – je třeba informovat o tom, co a kam lze třídit, lidé to neví, neví o změnách. Sehnat popisy/letáky a
rozvěsit je na dostupná místa + info na web.

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

