Z Á P I S

č.11/2016

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 12.2.2016 od 18.30 hodin v budově OÚ
________________________________________________________________________________
PŘÍTOMNI: J. Němec, J. Šetka, V. Sochna, J. Krůšek, I. Havlová,B. Tichavová,
OMLUVENI: M. Chalupa
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 4.2. do12.2.2016. Současně byla zveřejněna i na
elektronické úřední desce.
Předsedající určil ověřovateli zápisu Ing. Šetku a p. Krůška a zapisovatelkou pí. Tichavovou.
NAVRŽENÝ PROGRAM:
1. Ţádost Metha, z.ú. o dotaci na zajištění sluţby Terénní program
2. Ţádost Ing. Blaţkové o dotaci spolku Příbrazský Plaváček z.s. na projekt „Příbraz patří dětem 2016“
3. Projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
4. Schválení rozpočtového výhledu na roky 2016 aţ 2019
5. Příspěvek na pořízení nového (přestavěného) hasičského auta
6. Vyřazení nepotřebného majetku
7. Ţádost o příspěvek v nouzi pro občana z obce Stříbřec
K návrhu programu navrhl starosta doplnit body
8. Informace o provedených rozpočtových změnách č. 8 a 9
9. Návrh smlouvy o provozu dětského hřiště s Ing. Blaţkovou
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navrţený program jednání včetně doplněných bodů.
Bod 1 – Žádost Metha, z.ú. o dotaci na zajištění službyTerénní program
Starosta předloţil zastupitelstvu ţádost provozovatele sociálních sluţeb Metha, z.ú., který se na okrese Jindřichův
Hradec podílí na realizaci protidrogové politiky, o dotaci na zajištění běţného provozu sluţby Terénní program ve
výši 1250,- Kč v roce 2016. Tato částka odpovídá podílu obce Příbraz podle počtu obyvatel v minulém roce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Příbraz schvaluje poskytnutí dotace provozovateli sociálních služeb Metha, z.ú. na
zajištění služby Terénní program v roce 2016 ve výši 1250,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod 2- žádost Ing. Blažkové o příspěvek spolku Příbrazský Plaváček z.s. na projekt „Příbraz patří dětem
2016“
Starosta předloţil zastupitelstvu ţádost Ing. Blaţkové o dotaci v roce 2016 na projekt „Příbraz patří dětem 2016“ s
obdobnou tématikou jako minulé projekty „Příbraz patří dětem“ a „Ţijeme tu spolu“. Ţádost byla doplněna
podrobným harmonogramem a rozpočty.
Z diskuse: Dát Ing. Blažkové podnět ke zvážení, aby děti z Příbraze byly nějakým způsobem zvýhodněny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace spolku Příbrazský Plaváček z.s. na realizaci projektu
„Příbraz patří dětem 2016“ v roce 2016 ve výši 15 000,- Kč za podmínek dle návrhu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 3- Projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Starosta předloţil zastupitelstvu ţádost praţského spolku Lungta o připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2016
vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na budově úřadu.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Příbraz projednala návrh na připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“.
Výsledek hlasování: Pro: 3
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti: 2

Zdrželi se: 1

Bod 4 - Schválení rozpočtového výhledu na roky 2016 až 2019
Starosta předloţil zastupitelstvu zpracovaný rozpočtový výhled na období 2016 aţ 2019. V tomto období se počítá
se stejnými daňovými příjmy jako v loňském roce, v kapitálových příjmech se počítá v letech 2017 a 2018
s prodejem vţdy dvou stavebních parcel v lokalitě „K Blatům“. Ve třídě běţných výdajů jsou kromě obvyklých
výdajů na opravy a údrţbu a ostatní provozní výdaje zohledněny v roce 2016 výdaje na kabelizaci vedení VO a
následnou opravu chodníku podél hlavní silnice. V kapitálových výdajích jsou v roce 2016 navrţeny investice na
pokračování rekonstrukce komunikace na Prohanidla, projekt na rekonstrukci domu čp. 81, projekt na
zainvestování lokality „K Blatům“ na stavební parcely, pořízení nového zahradního traktůrku, příspěvek na
pořízení nového dopravního auta pro hasiče (v případě obdrţení dotace na zbývající hodnotu) a náklady na výkup
pozemků v lokalitě „K Blatům“. Navrţené schodky hospodaření budou pokryty zůstatkem na běţném účtu
z minulých let. Jiné závazky obec nemá.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obceschvaluje rozpočtový výhled na období 2016 až 2019 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 5 - Příspěvek na pořízení nového (přestavěného) hasičského auta
Starosta informoval zastupitelstvoo nedávno vyhlášeném programu Ministerstva vnitra – GŘ HZDS ČR. Spolu
s dotací od Jihočeského kraje je moţné získat aţ 5/6 nákladů na pořízení dopravního automobilu pro místní hasiče.
Pro naši potřebu takto nastavená kritéria nevyhovují, protoţe v autě není moţné převáţet zásahovou techniku,
slouţí jen k přepravě osob. Je ale moţné poţádat vkrajském dotačním programu „Podpora jednotek SDH obcí
Jihočeského kraje na pořízení neinvestičního majetku pro zásahovou jednotku“ o dotaci na pořízení výstroje a
výzbroje. Minimální spoluúčast z rozpočtu obce činí 30%.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci na pořízení neinvestičního majetku pro zásahovou jednotku
SDH Příbraz ve výši 40.000,- Kč, což je minimální spoluúčast z rozpočtu obce ve výši 30%.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 6 - Vyřazení nepotřebného majetku
Na základě výsledků řádné inventarizace ke konci roku 2015 navrhl předseda inventarizační komise p. Sochna
vyřazení křovinořezu pořízeného před rokem 1997, radiopřehrávače Panasonic, zahradního postřikovače 15 l
z roku 2005 a přední radlici k traktoru vzhledem k jejich nefunkčnosti a neopravitelnosti, resp. značnému
opotřebení. Dále autolékárnu z r. 2010 z důvodu expirace a letecký snímek obce na CD z roku 2007 z důvodu další
neupotřebitelnosti.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení křovinořezu z r. 1997, radiopřehrávače Panasonic,
zahradního postřikovače, radlice k traktoru, prošlé autolékárny a foto obce z r. 2007 z majetku
obce.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 7 – Žádost o příspěvek v nouzi pro občana z obce Stříbřec
Starosta přednesl ţádost Ing. Elišky Pouzarové, zastupitelky obce Stříbřec o pomoc pro paní Černickou, bytem
Stříbřec čp. 71, jejíţ dům počátkem letošního ledna vyhořel.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o příspěvek v nouzi pro občana z obce Stříbřec a
s poskytnutím příspěvku nesouhlasí. Občanům nabídne na webových stránkách číslo účtu, na který
je možné přispívat dle vlastního uvážení.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Bod 8 - Informace o provedených rozpočtových změnách č. 8 a 9
Starosta seznámil zastupitelstvo v souladu s usnesením č. 4/2015-1 s rozpočtovými opatřeními č. 8 a 9 přijatými
v závěru roku 2015.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu na vědomí.
Usnesení nebylo přijato.

Bod 9 – Návrh smlouva o provozu dětského hřiště s Ing. Blažkovou
Starosta předloţil zastupitelstvu návrh smlouvy s Ing. Markétou Blaţkovou – Penzion Příbrazský o podílnictví na
provozu dětského hřiště na pozemku parc. č. 97/1.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o provozu dětského hřiště na parcela č. 97/1 s Ing.
Markétou Blažkovou – Penzion Příbrazský dle návrhu s vyloučením článku V bod 2.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

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

