Z Á P I S

č. 18/2016

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 2. 12. 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 23. 11. do 2. 12. 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)
2)
3)
4)

Informace o provedených rozpočtových opatřeních č. 8 a 9
Žádost SKV Příbraz o dotaci na činnost v roce 2016
OZV č. 1/2016, o nočním klidu
OZV č. 2/2016, o poplatku za svoz KO

Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
Bod 1 - Informace o provedených rozpočtových opatřeních č. 8 a 9
Starosta seznámil zastupitelstvo v souladu s usnesením č. 4/2015-1 s rozpočtovými opatřeními č. 8 a 9
přijatými v roce 2016.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu na vědomí.
Usnesení nebylo přijato.

Bod 2 – Žádost SKV Příbraz z.s. o dotaci na činnost v roce 2016
Starosta přednesl zastupitelstvu žádost SKV Příbraz z.s. o příspěvek na činnost v roce 2016, zejména na
pokrytí nákladů na uspořádání orientačního závodu „Po stopách Jacka Ferneta“. Případné schválení příspěvku
je nutné zohlednit úpravou rozpočtu.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku SKV Příbraz z.s. na krytí nákladů spojených
s uspořádáním cyklistického orientačního závodu „Po stopách Jacka Ferneta“ v roce 2016 ve
výši 10 000,- Kč za podmínek dle návrhu smlouvy. Příspěvek bude pokryt snížením nákladů na
opravy komunikací.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 3 - OZV č. 1/2016, o nočním klidu
Starosta seznámil zastupitelstvo s možností stanovit OZV výjimečné případy, kdy je vymezena doba nočního
klidu dobou kratší nebo žádnou, než stanoví zákon. Navrhnul upravit vyhláškou předsilvestrovskou zábavu,
Silvestra, myslivecký a obecní ples, případně pouťovou a posvícenskou zábavu a již známá data koncertů.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje vydání OZV č. 1/2016 o nočním klidu, kterou stanovuje případy,
kdy je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 4 - OZV č. 2/2016, o poplatku za likvidaci komunálního odpadu
Starosta předložil zastupitelstvu kalkulaci sazby poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Náklady na sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu za předchozí rok (2015) činily 114.426,- Kč a počet poplatníků
k dnešnímu datu je 293. Podíl skutečných nákladů na poplatníka vychází 391,- Kč. Starosta dává na zváženou,

zda upravit sazbu poplatku nebo službu pro občany, stejně jako v minulých letech, dotovat a ponechat ve výši
300,- Kč na poplatníka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV obce Příbraz č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba
poplatku pro poplatníka zůstane zachována ve výši 300,- Kč na rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

zapsala: Tichavová
ověřili: Šetka
Krůšek

___________________
Ing. Jiří Němec
starosta

