Z Á P I S

č. 14/2016

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 1. 7. 2016 od 18.30 hodin v budově OÚ
________________________________________________________________________________
PŘÍTOMNI: J. Němec, J. Krůšek, I. Havlová, B. Tichavová, J. Šetka, M. Chalupa
OMLUVENI: V. Sochna
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 22. 6. do 1. 7. 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. Výběr firem k zaslání poptávky na rekonstrukci komunikací, výběr varianty opravy
2. Výběr firem k zaslání poptávky na opravu chodníku podél hlavní silnice
3. Zapojení do Turistické oblasti Třeboňsko
4. Žádost Města Třeboň o příspěvek na neinvestiční výdaje školky za děti z Příbraze
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
Bod 1 - Výběr firem k zaslání poptávky na rekonstrukci komunikací, výběr varianty opravy
Starosta předložil zastupitelstvu kalkulaci opravy části místní komunikace, napojení na hlavní silnici na Stráž
u domu čp. 14 a rekonstrukce (položení nové asfaltobetonové vrstvy) části komunikace od Ledeckých
k Pikhartovým a části komunikace na Prohanidla od lesa pod kopcem (parc.č. 1256/2) po parcele č. 1274 ke
křížku na křižovatce s parc. č. 1277/1. Cesta na Prohanidla je zpracována ve dvou variantách, buď s jednou
vrstvou asfaltobetonu tl. 70 mm nebo se dvěma vrstvami asfaltobetonu 60 mm a 40 mm. Druhá varianta je
únosnější ale dražší zhruba o 150 tis. Kč. Schválený rozpočet na rekonstrukci komunikací je 570 tis. Kč.
Pokud se nepodaří vysoutěžit lepší cenu, je možné dotovat tuto položku z položky na opravy komunikací nebo
z položky na pořízení změny územního plánu, který se letos nestihne realizovat celý.
Obeslat poptávkou starosta navrhuje firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., VIALIT Soběslav spol. s r.o. a
STRABAG a.s. Vyzval zastupitele k navržení případně jiných zkušených firem. Žádný jiný návrh nebyl
podán.
Návrh usnesení 1/1:

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání rekonstrukce cesty na Prohanidla ve variantě s jednou
vrstvou asfaltobetonu tl. 70 mm.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 1/1 bylo schváleno.
Návrh usnesení 1/2:

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje, k realizaci zakázky na rekonstrukce a opravu místních
komunikací dle zadání, obeslání firem:
SWIETELSKY stavební s.r.o., VIALIT Soběslav spol. s r.o. a STRABAG a.s.

Zároveň schvaluje text výzvy k podání nabídky dle přílohy tohoto usnesení. Hodnocení nabídek
provede výběrová komise složená ze zastupitelů a vybraného TDI.
Bod 2 – Výběr firem k zaslání poptávky na opravu chodníku podél hlavní silnice
Vzhledem k tomu, že práce na uložení kabelu NN do chodníku podél hlavní silnice J. Hradec – Chlum u
Třeboně se již blíží k závěru, je vhodné zahájit výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce chodníku. Stavba
ovšem může být zahájena, až stavba uložení kabelů NN bude zkolaudována. Starosta navrhnul k obeslání
firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., firmu Antonín Krňa s.r.o. a 1. KAMENICKÁ s.r.o. Žádný jiný návrh
nebyl podán.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje k realizaci zakázky na dokončení opravy chodníku podél hlavní
silnice J. Hradec – Chlum u Třeboně obeslání firem:
firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., firmu Antonín Krňa s.r.o. a 1. KAMENICKÁ s.r.o.

Zároveň schvaluje text výzvy k podání nabídky dle přílohy tohoto usnesení. Hodnocení nabídek
provede výběrová komise složená ze zastupitelů a vybraného TDI.

Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 3 - Zapojení do Turistické oblasti Třeboňsko
Starosta předložil zastupitelstvu dopis starostky Města Třeboň s nabídkou zapojení obce Příbraz do nově
vznikající Turistické oblasti Třeboňsko podle Koncepce rozvoje cestovního ruchu pro období 2015-2020
zpracované Jihočeským krajem. Členství je v této fázi bezplatné a nevyplývají z něj žádné povinnosti.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí se zapojením obce Příbraz do Turistické oblasti Třeboňsko.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 4 - Žádost Města Třeboň o příspěvek na neinvestiční výdaje školky za děti z Příbraze
Starosta přednesl zastupitelstvu žádost Města Třeboň o příspěvek na neinvestiční náklady provozu mateřských
škol a školských zařízení za rok 2015 v částce 4.677,00 Kč z důvodu, že Mateřskou školu Sluníčko Třeboň
navštěvují Lucie a Veronika Horníkovi 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 s tím, že každý provozovatel mateřské školy dostává příspěvek na žáka
od státu z RUD.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 4.677,00 Kč městu Třeboň jako
příspěvek na neinvestiční náklady MŠ Sluníčko Třeboň.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

zapsala: Tichavová
ověřili: Šetka
Krůšek

___________________
Ing. Jiří Němec
starosta

