Z Á P I S

č. 23/2017

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 10. 11. 2017 od 18.30 hodin v budově OÚ
________________________________________________________________________________
PŘÍTOMNI: J. Němec, I. Havlová, B. Tichavová, J. Šetka, V. Sochna, M. Chalupa
OMLUVENI: J. Krůšek,
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 1. 11. do 10. 11. 2017. Současně byla zveřejněna i
na elektronické úřední desce.
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Šetku a p. Sochnu a zapisovatelkou pí. Tichavovou.
NAVRŽENÝ PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

Zprávy kontrolního a finančního výboru
Stanovení částky za výlep plakátů politickým stranám
Informace o provedených rozpočtových opatřeních
Výzva na podání nabídky na přestavbu domu čp. 81 a výběr firem pro přímé oslovení
Situace v místním SDH.

K návrhu programu navrhl starosta doplnit body:
6. Rok 2018 – 500. výročí od 1. písemné zmínky o obci a 100. výročí vzniku republiky
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
Bod 1 - Zprávy kontrolního a finančního výboru
Předseda finančního výboru pan Sochna a předseda kontrolního výboru pan Chalupa přednesli své zprávy.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy kontrolního výboru ze dne 29. 7. 2017 a finančního
výboru ze dne 5. 8. 2017.
Usnesení nebylo přijato.

Bod 2 – Stanovení částky za výlep plakátů politickým stranám
Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí KSČM OV Jindřichův Hradec o umožnění výlepu volebních materiálů
na plakátovací plochy obce před volbami do Parlamentu ČR a stanovení ceny. Podle zákona č. 424/1991 Sb.
totiž obec nemůže stranám a hnutím poskytovat dary a bezúplatná plnění a tedy ani zdarma umožnit výlep
plakátů. Obec ale nebude ručit za případné přelepení plakátů nebo zajišťovat případný servis. Vzhledem k tomu,
že v obci je jediná plakátovací plocha pro ostatní subjekty volně k dispozici, doporučil starosta umožnit stranám
a hnutím, které o to požádají, výlep plakátů za částku 10,- Kč za jednu akci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Příbraz stanovuje pro politické strany a hnutí, které o to požádají pro doložení
hospodaření, poplatek za vylepení plakátů na obecní plakátovací ploše na 10,- Kč za jednu akci.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 3 - Informace o provedených rozpočtových opatřeních
Starosta seznámil zastupitelstvo v souladu s usnesením č. 20/2017-6 s rozpočtovými opatřeními v měsících září
a říjen 2017.
V měsíci září byly zvýšeny v rozpočtu výdaje o drobné částky na § 1070 (rybářství), 2321 (kanalizace), 3631
(veř.osv.), 3639 (komunální služby), 3726 (kompostárna), 3745 (veř. zeleň) a 6171 (místní správa). O celkovou
částku zvýšených výdajů byl snížen rozpočet na § 2212 silnice.

V měsíci říjnu bylo kromě přesunů v rámci paragrafů zvýšen výdaj na § 1032 (lesní služby), který byl
pokryt z § 1070 (rybářství). V souvislosti s přijetím dotace na volby do PS Parlamentu ČR byla
upravena i výdajová část.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. IX/2017:

§ 1070: + 1,5 tis. Kč
§ 2321: + 2 tis. Kč
§ 3631: + 20 tis. Kč
§ 3639: + 1,5 tis. Kč
§ 3726: + 10 tis. Kč
§ 3745: + 15 tis. Kč
§ 6171: + 5 tis. Kč
§ 2212: - 55 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. X/2017:
- Položka 4111: + 22 tis. Kč
- § 6114: - 22 tis. Kč
- § 1032: + 2 tis. Kč
- § 1070: - 2 tis. Kč
Návrh usnesení:
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 4 - Výzva na podání nabídky na přestavbu domu čp. 81 a výběr firem pro přímé oslovení
Starosta seznámil zastupitelstvo se situací kolem podání výzvy k podání nabídek na rekonstrukci domu čp. 81.
Kromě zveřejnění ve věstníku veřejných zakázek navrhuje starosta oslovit s přímou nabídkou firmy Aquares
Stráž nad Nežárkou, KOSTKA JH s.r.o., RM BAU s.r.o., Jindřichohradecká stavební s.r.o., 1. Kamenická
stavební a obchodní firma s.r.o.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje text výzvy podání nabídek a text smlouvy o dílo na rekonstrukci
domu čp. 81 dle předložených návrhů. Kromě zveřejnění ve věstníku veřejných zakázek zastupitelstvo
schvaluje oslovit s přímou nabídkou firmy Aquares Stráž nad Nežárkou, KOSTKA JH s.r.o., RM BAU
s.r.o., Jindřichohradecká stavební s.r.o., 1. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod 5 – Situace v místním SDH
Starosta seznámil zastupitelstvo s neutěšenou situací v místním SDH a spory mezi starší a mladší generací.
Martin Chalupa navrhl, že sežene kontakty na mladé, které předá starostovi. Ten pozve jednotlivé členy na
schůzku, aby zjistil od obou stran pohled na možné další pokračování činnosti SDH Příbraz. Lze po nich chtít
plán činnosti na rok 2018, s kterým lze průběžně pracovat, i s ohledem na financování sboru v roce 2018.
Usnesení nebylo přijato.
Bod 6 - Rok 2018 – 500. výročí od 1. písemné zmínky o obci a 100. výročí vzniku republiky
Starosta upozornil zastupitelstvo, že podle údajů v kronice je příští rok 500. výročí první písemné zmínky o
obci Příbraz a 100. výročí vzniku republiky. Představil plány a související otázky od SKV Příbraz adresované
zastupitelstvu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s pořádáním oslav 500. výročí první písemné zmínky o obci Příbraz ve
spolupráci s SKV Příbraz v roce 2018. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na oslavy ve
výši 30.000,- Kč. V rámci oslav stého výročí republiky obec zrenovuje pamětní desku na kostele.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
zapsala: Tichavová
ověřili: Šetka
Sochna

___________________
Ing. Jiří Němec
starosta

