Z Á P I S

č. 2/2014

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 12. 12. 2014 od 18.30 hodin v budově OÚ
________________________________________________________________________________
PŘÍTOMNI: J. Němec, J. Šetka, V. Sochna, J. Krůšek, I. Havlová, B. Tichavová, 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 3. 12. do 12. 12. 2014. Současně byla zveřejněna i na
elektronické úřední desce. Na minulém zasedání nepřítomný pan Chalupa složil slib v souladu s § 69 odst. 2
zákona o obcích a stvrdil jej podpisem.
Předsedající určil ověřovateli zápisu Ing. Šetku a p. Chalupu a zapisovatelem pí. Tichavovou.
NAVRŽENÝ PROGRAM:
1) příspěvek pro nadační fond RAFAEL DĚTEM
2) smlouvy o věcném břemeni s E.ON Distribuce a.s. na plynovodní přípojky
3) žádost spolku SKV Příbraz o příspěvek na činnost
4) vyřazení nepotřebného majetku
5) schválení OZV 1/2014 o poplatku za likvidaci komunálního odpadu
6) schválení rozpočtového provizoria na rok 2015
7) zveřejňování usnesení (zápisu) zastupitelstva
K návrhu programu navrhl starosta doplnit bod
8) schválení smlouvy o sml. budoucí s E.ON Distribuce a.s. na zřízení VB plynovodní přípojky k domu č.ev. 1
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání včetně doplněného bodu.
Bod 1 – příspěvek pro nadační fond RAFAEL DĚTEM
Starosta předložil zastupitelstvu žádost nadačního fondu Rafael dětem. Po diskusi bylo přijato rozhodnutí vyčlenit
v rozpočtu konkrétní částku na charitativní činnost a vybrat okruh konkrétních příjemců, které bude obec
dlouhodobě podporovat. Příjemci budou vybráni v prvním čtvrtletí roku 2015.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Příbraz neschvaluje poskytnutí finančního daru nadačnímu fondu Rafael.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 2 – smlouvy o věcném břemeni s E.ON Distribuce a.s. na zřízení věcného břemene zřídit, provozovat a
udržovat přípojky STL
Starosta předložil zastupitelstvu návrh E. ON Distribuce a.s., ke schválení smlouv na zřízení věcného břemene
zřídit, provozovat a udržovat přípojky STL.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Příbraz schvaluje tyto smlouvy s E. ON Distribuce a.s., na zřízení věcného břemene
zřídit, provozovat a udržovat přípojky STL:
Č. 014330003479/001 k domu čp. 108
Č. 014330007402/001 k domu čp. 7
Č. 014330007412/001 k domu čp. 70
Č. 014330007524/001 na parcelu 780
Č. 014330007694/001 na parcelu 278/9
Č. 014330011379/001 k domu čp. 23
Č. 014330011407/001 na parcelu 851/7 včetně stanovení jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene ve
výši 500,- Kč za každou jednotlivou smlouvu.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 3 – žádost spolku SKV Příbraz o příspěvek na činnost
Starosta předložil zastupitelstvu žádost SKV Příbraz o příspěvek na činnost ve výši 10.000,- Kč. Příspěvek bude
využit na přípravu a údržbu cyklistického okruhu a uspořádání cyklistických závodů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Příbraz schvaluje příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro SKV Příbraz na přípravu a údržbu
cyklistického Šelepova okruhu a na uspořádání cyklistického orientačního závodu Fernet Cup 2014 v roce
2014.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod 4 – vyřazení nepotřebného majetku
V souvislosti s pořízením nového zařízení navrhuje starosta vyřadit stávající 3 kancelářské stoly a stolní počítač PC
ADER pořízený v roce 2007 z důvodu morálního zastarání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Příbraz souhlasí s vyřazením 3 kancelářských stolů a 1 stolního počítace ACER. Stoly
budou nabídnuty zdarma občanům obce. Počítač bude předán do elektroodpadu.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod 5 - schválení OZV 1/2014 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 (2013) činily 95.941,- Kč a počet poplatníků k dnešnímu datu je
292. Podíl skutečných nákladů na poplatníka vychází 329,- 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. 1/2014, kterou se mění OZV obce Příbraz č. 1/2012 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Sazba poplatku pro poplatníka zůstane zachována ve výši na 300,- Kč na rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Bod 6 - schválení rozpočtového provizoria na rok 2015
Vzhledem k tomu, že není reálné schválení rozpočtu do konce roku, upozornil starosta na povinnost schválit
rozpočtové provizorium.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 13 zák. č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, rozpočtové provizorium pro hospodaření obce na dobu od 1. 1. 2015 až do schválení
rozpočtu na rok 2015. Maximální výše výdajů v každém měsíci nepřesáhne 250 000,- Kč. Jsou
povoleny pouze výdaje:
 nutné pro chod obce a výdaje vyplývající ze smluv uzavřených v roce 2014
 výdaje v případě havárií nebo stavu nouze a výdaje k odvrácení možných škod
 úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
realizován
 v souvislosti s rozpočtovým zapojením účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
 vypořádání se státním rozpočtem
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Bod 7 – zveřejňování usnesení (zápisu) zastupitelstva
Starosta otevřel diskusi ke zveřejňování zápisu zastupitelstva na webových stránkách obce. Proběhla diskuse
k tématu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Příbraz schvaluje zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva na úřední desce i
v elektronické podobě.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Bod 8 – smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce a.s. na zřízení VB
plynovodní přípojky k domu č.ev. 1
Starosta informoval zastupitelstvo o žádosti na zřízení VB plynovodní přípojky k domu č.ev. 1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Příbraz schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce a.s. na zřízení VB plynovodní přípojky k domu č.ev. 1.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
zapsala: Tichavová
ověřili: Ing. Šetka
Chalupa
___________________
Ing. Jiří Němec
starosta

