Z Á P I S

č. 17/2016

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 14. 10. 2016 od 18.30 hodin v budově OÚ
________________________________________________________________________________
PŘÍTOMNI: J. Němec, J. Krůšek, I. Havlová, B. Tichavová, J. Šetka, V. Sochna, 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 5. 10. do 14. 10. 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 zpracovatele projektové dokumentace na přestavbu domu čp. 81
2. Prodej parcely č. 1286/17
3. Informace o provedených rozpočtových změnách č. 6, 7
K návrhu programu navrhl starosta doplnit body:
4. Pořízení kalového čerpadla s příslušenstvím pro hasiče
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
Bod 1 - Výběr zpracovatele projektové dokumentace na přestavbu domu čp. 81
Starosta oznámil zastupitelstvu, že v souladu s usnesením zastupitelstva 16/2016 – 8 obeslal s poptávkou firmy
JPS J. Hradec s.r.o., Ing. Josef Krégl projekční kancelář Třeboň a APA JH s.r.o. Jindřichův Hradec. Termín
doručení nabídek byl do dnešního dne 18.00 hod.
Starosta seznámil zastupitelstvo s průběhem výběrového řízení a doporučením komise Obce Příbraz pro
výběrové řízení konané dne 14. 10. 2016 od 18:00 do 18:15 hod. na Obecním úřadě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Příbraz na doporučení výběrové komise schvaluje jako dodavatele stavby:
„Projektová dokumentace na stavební úpravy domu čp. 81 Příbraz“ firmu: JPS J. Hradec s.r.o.,
Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 26035138. Pověřuje starostu uzavřením Smlouvy o
dílo s vybraným uchazečem za nabídnutou cenu 435.600,- Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod 2 – Prodej parcely č. 1286/17
Starosta připomenul, že usnesením zastupitelstva č. 16/2016-7 byl schválen záměr prodeje parcely KN
1286/17 o výměře 236 m2 užívané majiteli domu čp. 29 jako dvůr. Nabídka prodeje parcely 1286/17 byla
zveřejněna na úřední desce od 3. 9. do 7. 10. 2016. Jiný zájemce se nepřihlásil. Podle podmínek stanovených
citovaným usnesením vychází prodejní cena parcely KN p.č. 1286/17 na částku 3.360,- Kč.
Cena byla takto stanovena, protože pozemek je zaplocený k domu a pro potřeby obce naprosto nevyužitelný.
V užívání majitelů domu č.p. 29 je víc jak třicet let a z tohoto hlediska je pozemek fakticky již vydržen.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Příbraz schvaluje prodej pozemku, parcely KN p.č. 1286/17 o výměře
236 m2 panu Martinu Neumannovi, Příbraz 143 do jeho výlučného vlastnictví za celkovou cenu
3.360,- Kč. Tuto částku tvoří hodnota prodávané nemovitosti a náklady spojené s převodem.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 3 - Informace o provedených rozpočtových změnách č. 6, 7
Starosta seznámil zastupitelstvo v souladu s usnesením č. 4/2015-1 s rozpočtovými opatřeními č. 6 a 7
přijatými v roce 2016.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu na vědomí.
Usnesení nebylo přijato.

Bod 4 - Pořízení kalového čerpadla s příslušenstvím pro hasiče
Starosta připomenul zastupitelstvu minulé usnesení 16/2016-5. Velitel SDH Příbraz navrhnul jako dostačující
pro potřebu jednotky motorové kalové čerpadlo HERON 6,5 HP-EMPH 80W. Speciální prodejna hasičských
potřeb ho prodává s příslušenstvím za 16 tis. Kč. K tomu je nutné pořídit 2 ks 2,5 metrových savic.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení motorového kalového čerpadla HERON 6,5 HP-EMPH
80W s příslušenstvím a 2 ks savic po 2,5 m pro zásahovou jednotku SDH Příbraz. Pověřuje

pana Sochnu ke zjištění nejvýhodnější nabídky na internetu. Chybějící rozpočtové prostředky
budou převedeny z § 2212 – Silnice, opravy a údržba.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

zapsala: Tichavová
ověřili: Šetka
Krůšek

___________________
Ing. Jiří Němec
starosta

