Z Á P I S

č. 21/2017

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 26. 5. 2017 od 18.30 hodin v budově OÚ
________________________________________________________________________________
PŘÍTOMNI: J. Němec, J. Krůšek, I. Havlová, J. Šetka, V. Sochna
OMLUVENI: M. Chalupa, B. Tichavová,
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 17. 5. do 26. 5. 2017. Současně byla zveřejněna i
na elektronické úřední desce.
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Šetku a p. Krůška a zapisovatelkou pí. Havlovou.
NAVRŽENÝ PROGRAM:
1) Smlouva s E.ON Distribuce, a.s., o zřízení VB služebnosti energetického vedení na pozemku p.č.
1248.
2) Návrh na uzavření dohody o společném školském obvodu základní školy a mateřské školy zřizované
Městem Stráž nad Nežárkou
3) Žádost o podporu na provoz Linky bezpečí, z.s.
4) Schválení Závěrečného účtu obce Příbraz za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016
5) Schválení účetní závěrky obce Příbraz za rok 2016
K návrhu programu navrhl starosta doplnit body:
6) Rozpočtové opatření č. 1/2017
7) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění kabelového vedení NN na parcele č.
1245
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
Bod 1 - Smlouva s E.ON Distribuce, a.s., o zřízení VB služebnosti energetického vedení na pozemku p.č.
1248
Starosta předložil zastupitelstvu návrh E.ON Distribuce a.s., ke schválení smlouvu na zřízení věcného
břemene zřídit, provozovat, opravovat a udržovat kabelové vedení NN na pozemku p.č. 1248. Vzhledem k již
schválené smlouvě o smlouvě budoucí dle usnesení č. 16/2016-4, navrhuje smlouvu schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Příbraz schvaluje smlouvu č. JH-014330042106/002 s E.ON Distribuce a.s., na
zřízení věcného břemene zřídit, provozovat, opravovat a udržovat kabelové vedení NN na pozemku p.č.
1248 včetně stanovení jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene ve výši 500,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod 2 - Návrh na uzavření dohody o společném školském obvodu základní školy a mateřské školy
zřizované Městem Stráž nad Nežárkou
Starosta seznámil zastupitelstvo, v souvislosti s novelou zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, s povinností
obce, zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání přednostně přijímaných dětí. A to postupně od 1.9.2017 pro
čtyřleté děti až od 1.9.2020 pro dvouleté děti. To může obec zajistit zřízením vlastní mateřské školy nebo
zajištěním předškolního vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí formou dohody o vytvoření
společného školského obvodu. Stejně tak má obec povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné školní
docházky. Povinnou školní docházku dosud nebylo nutné řešit smluvně, neboť spádová základní škola ve Stráži
nad Nežárkou má dostatečnou kapacitu. Zajištění předškolního vzdělávání bude obtížnější. S vytvořením
společného školského obvodu však obci vznikne povinnost přispívat na školská zařízení (jídelna, družina).

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje vyčkat s uzavřením dohody o vytvoření společných školských
obvodů Základní školy a Mateřské školy ve Stráži nad Nežárkou, vzhledem k tomu, že ve všech
okolních obcích jsou kapacity MŠ vyčerpány.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 3 - Žádost o podporu na provoz Linky bezpečí, z.s.
Starosta předložil zastupitelstvu žádost Linky bezpečí, z.s., o podporu na provoz bezplatné linky, která pomáhá
dětem.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí podpory ve výši 3000,- Kč na provoz Linky bezpečí.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 4 - Schválení Závěrečného účtu obce Příbraz za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016
Starosta předložil zastupitelstvu Závěrečný účet obce za rok 2016 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2016. Zprávy byly zveřejněny na úřední desce obce v analogové i v elektronické podobě od 10.5.
do 26.5.2017. Ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 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
2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 krajským úřadem
bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 5 - schválení účetní závěrky obce Příbraz za rok 2016 k 31. 12. 2016
Účetní paní Chábová předložila zastupitelstvu kromě Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2016 krajským úřadem projednávané v předchozím bodě, Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát a Přílohu účetní
závěrky k 31. 12. 2016, dále inventarizační zprávu k 31. 12. 2016 a Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve
zkráceném rozsahu za rok 2016.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Příbraz za rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 6 - Rozpočtové opatření č. 1/2017
Starosta navrhnul přesunout plánované výdaje z § 1070 (oprava Maxů rybníka), kde byla již předložena
konečná faktura na 222 tis. Kč, na § 2212 (oprava a údržba silnic) a § 3549 (příspěvek na Linku bezpečí).
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1:
- § 1070: - 353 tis. Kč
- § 2212: + 350 tis. Kč
- § 3549: + 3 tis. Kč
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 7 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění kabelového vedení NN na
parcele č. 1245

Starosta předložil zastupitelstvu návrh E.ON Distribuce a.s. na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o

zřízení práva odpovídající věcnému břemeni uložení kabelu NN na parcele p.č. 1245 pro připojení
parcely č. 66/3 sl. Jany Havlové pro E.ON Distribuce a.s.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající
věcnému břemeni uložení kabelu NN na parcele p. č. 1245 pro připojení parcely č. 66/3 Jany
Havlové pro E.ON Distribuce a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

zapsala: Havlová
ověřili: Šetka
Krůšek

___________________
Jiří Němec
starosta

