Z Á P I S

č. 13/2016

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 6. 5. 2016 od 18.30 hodin v budově OÚ
________________________________________________________________________________
PŘÍTOMNI: J. Němec, J. Krůšek, I. Havlová, B. Tichavová, V. Sochna, J. Šetka
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 11.3. do 18.3. 2016. Současně byla zveřejněna i na
elektronické úřední desce.
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Šetku a p. Krůška a zapisovatelkou pí. Tichavovou.
NAVRŽENÝ PROGRAM:
1. schválení návrhu smlouvy na vypracování Změny č. 1 územního plánu Příbraz
2. Schválení Závěrečného účtu obce Příbraz za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015
3. Schválení účetní závěrky obce Příbraz za rok 2015
4. Projednání zprávy o hospodaření DSO Vodovod Hamr se závěrečným účtem za rok 2015 a Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015
5. Projednání zprávy o hospodaření a Závěrečný účet SORT
6. Žádost TJ Sokol Stráž nad Nežárkou, z.s. o poskytnutí příspěvku na činnost
7. Pořízení komunálního sekacího traktoru; rozpočtové opatření
8. Schválení výběru dodavatele stavby: Přeložení kabelů VO do země 2016
K návrhu programu navrhl starosta doplnit body:
9. Vyřazení z majetku: sekačky MF 70 a rotační sekačky k MF 70; jednoho nebo obou zahradních
traktůrků
10. Výpověď nájmu firmě BOHEMIA VITAE a.s. Jindřichův Hradec k pozemku parc. č. 1091
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání včetně doplněných bodů.
Bod 1 - schválení návrhu smlouvy na Vypracování změny č. 1 územního plánu Příbraz
Starosta předložil zastupitelstvu návrh smlouvy o dílo na vypracování změny č. 1 územního plánu Příbraz na
základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu s Urbanistickým střediskem Brno, spol. s r.o.,
zhotovitelem původního územního plánu Příbraz. Nabídka zní na vypracování změny ve 4 etapách včetně
účasti projektanta na všech projednáních svolaných pořizovatelem za celkovou cenu 193.600,- Kč vč. DPH.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání vypracování změny č. 1 územního plánu Příbraz
Urbanistickému středisku Brno, spol. s r.o., za podmínek a v rozsahu stanoveném v přiloženém
návrhu smlouvy o dílo a za dohodnutou cenu 193.600,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 2 – Schválení závěrečného účtu obce Příbraz za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015
Starosta předložil zastupitelstvu Závěrečný účet obce za rok 2015 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015. Zprávy byly zveřejněny na úřední desce obce v analogové i v elektronické
podobě od 21. 4. do 6. 5. 2016. Ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle
zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která

by mohla mít negativní dopad na hospodaření obce v budoucnosti.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Příbraz za rok
2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 krajským úřadem
bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 3 - schválení účetní závěrky obce Příbraz za rok 2015 k 31. 12. 2015
Účetní paní Chábová předložila zastupitelstvu kromě Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2015 krajským úřadem projednávané v předchozím bodě, Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát a Přílohu účetní
závěrky k 31. 12. 2015, dále inventarizační zprávu k 31. 12. 2015 a Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve
zkráceném rozsahu za rok 2015.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Příbraz za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 4 - projednání zprávy o hospodaření DSO Vodovod Hamr se závěrečným účtem za rok 2015 a
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015
Starosta předložil k projednání Zprávu o hospodaření DSO Vodovod Hamr za rok 2015 se Závěrečným účtem
DSO za rok 2015 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Vodovod Hamr za rok 2015. Zprávy
byly zveřejněny na úřední desce obce od 6. 4. do 28. 4. 2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Příbraz

Bere na vědomí:
- zprávu o hospodaření Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr za rok 2015 a závěrečný
účet DSO za rok 2015
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Vodovod Hamr za rok 2015
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 5 – Projednání zprávy o hospodaření a závěrečný účet SORT
Starosta předložil k projednání Zprávu o hospodaření DSO SORT za rok 2015 se Závěrečným účtem DSO
SORT za rok 2015. Zpráva byla zveřejněna na úřední desce obce od 13. 4. do 29. 4. 2016.
Návrh usnesení:

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

Bod 6 - Žádost TJ Sokol Stráž nad Nežárkou, z.s. o poskytnutí příspěvku na činnost
Starosta přednesl zastupitelstvu žádost TJ Sokol ve Stráži nad Nežárkou o příspěvek na činnost TJ v roce
2016. Případné schválení příspěvku je nutné zohlednit úpravou rozpočtu.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Sokol ve Stráži nad Nežárkou na krytí
nákladů TJ spojených s údržbou hřiště a za dopravou na sportovní utkání v roce 2016 ve výši
5 000,- Kč za podmínek dle návrhu smlouvy. Příspěvek bude pokryt snížením nákladů na
opravy komunikací.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 7 - Pořízení komunálního sekacího traktoru; rozpočtové opatření
V souvislosti s rozpočtovaným záměrem pořízení nového zahradního sekacího traktoru a z důvodu náhle
vzniklé závažné poruchy na dosud používaném traktoru Karsit zahájil předseda kontrolního výboru pan
Sochna spolu se starostou urychleně jednání vedoucí k pořízení nového traktoru. Vzhledem k charakteru zboží
bylo upuštěno od výzvy k předložení nabídky nejméně 3 dodavatelům podle vnitřní směrnice č. 6 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu a byly vyhledávány nabídky firem na internetu. Při požadavku na
poloprofesionální nebo profesionální stroj do 300 tis. Kč pro každodenní použití s maximálním komfortem pro
obsluhu nejlépe vyšla nabídka firmy Zahradní technika PROFIsekačky z Čechtic. Ta nabídla poloprofesionální
komunální sekací traktor PIRAŇA české firmy WISCONSIN ENGINEERING s košem vyklápěným na
traktorový vlek s naftovým motorem Kubota za 241.107,- Kč bez DPH. Stejný traktor s vysokozdvižným
košem nabízí přímo výrobce za 329.850,- Kč bez DPH; firma Tlamka, zahradní technika nabízí stejný typ za
375 tis. Kč vč. DPH a českobudějovická firma ELVAPROFI nabízí stejný typ, ale s vyklápěním na zem za
324.300,- Kč vč. DPH.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení komunálního sekacího traktoru PIRAŇA
s vysokovyklápěcím košem a naftovým motorem KUBOTA za 241.107,- Kč bez DPH, tj.
291.739,- Kč vč. DPH od firmy Zahradní technika PROFIsekačky. Navýšení ceny proti
rozpočtu bude pokryto snížením nákladů na opravy komunikací.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 8 - Schválení výběru dodavatele stavby: Přeložení kabelů VO do země 2016
V souvislosti se stavbou „Příbraz-obnova části NN směr Lásenice“, kterou realizuje E.ON Distribuce, a.s. a
která spočívá v uložení venkovního vedení NN do země v obci podél hlavní silnice J. Hradec – Chlum u Tř.,
byl zpracován firmou „Ing. Josef Adensam, ELEKTRO – PROJEKCE, České Budějovice“ v roce 2015
projekt na souběžné uložení kabelů veřejného osvětlení do stejného výkopu. Rozpočet na tuto stavbu dle
projektu činil 171.353,- Kč vč. DPH. Protože tyto dvě stavby není možné realizovat odděleně, bylo upuštěno
od výzvy k předložení nabídky nejméně 3 dodavatelům podle vnitřní směrnice č. 6 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu a starosta vyzval k předložení nabídky firmu Elektrostav Strakonice s.r.o., kterou
vybral E.ON Distribuce, a.s. k realizaci své stavby. Tato firma nabídla zhotovení naší stavby za částku
165.000,- Kč vč. DPH. Tato částka je již zohledněna v letošním rozpočtu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání realizace stavby „Přeložení kabelů VO do země 2016“ firmě
Elektrostav Strakonice s.r.o. za dohodnutou částku podle nabídkového rozpočtu 165.000,- Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Bod 9 - Vyřazení z majetku: sekačky MF 70 a rotační sekačky k MF 70 a jeden nebo oba stávající
zahradní traktůrky
Starosta předložil zastupitelstvu návrh na vyřazení již nepoužívané lištové sekačky MF 70 a přídavné rotační
sekačky k MF 70. O sekačky projevil zájem pan V. Pikhart. Zároveň starosta navrhnul vyřadit z majetku jeden
nebo oba zbývající zahradní traktůrky po pořízení nového komunálního sekacího traktoru. Původní traktůrek
Husqvarna byl pořízen v roce 1998 a není pravděpodobné, že ho někdo koupí. Traktůrek Karsit byl pořízen
v roce 2006 a je již značně opotřebený. Podle vyjádření obchodního zástupce firmy Zahradní technika
PROFIsekačky, kterému byl traktůrek nabídnut protihodnotou za kupovaný traktor PIRAŇA, je jeho současná
prodejní cena kolem 20 tis. Kč s rizikem reklamací při objevení skrytých vad.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nepotřebné sekačky MF 70 a rotační sekačky k MF 70 za
cenu 5.000,- Kč. Traktůrek Husqvarna si obec zatím ponechá. Traktůrek Karsit bude nabídnut
k prodeji za 20.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 10 - Výpověď nájmu firmě BOHEMIA VITAE a.s. Jindřichův Hradec k pozemku parc. č. 1091
Pan V. Jirků projevil zájem o pronájem obecního pozemku parc. č. 1091 na Prohanidlech. Pozemek je nyní
v nájmu firmy BOHEMIA VITAE. Výpovědní lhůta je 5 let.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje podání výpovědi z nájmu obecního pozemku parc. č. 1091 firmě
BOHEMIA VITAE a.s. Jindřichův Hradec podle smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

zapsala: Tichavová
ověřili: Šetka
Krůšek

___________________
Ing. Jiří Němec
starosta

