Z Á P I S

č. 12/2016

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 18. 3. 2016 od 18.30 hodin v budově OÚ
________________________________________________________________________________
PŘÍTOMNI: J. Němec, J. Krůšek, I. Havlová, B. Tichavová, M. Chalupa. V. Sochna
OMLUVENI: J. Šetka
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 11.3. do 18.3. 2016. Současně byla zveřejněna i na
elektronické úřední desce.
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Chalupu a p. Krůška a zapisovatelkou pí. Tichavovou.
NAVRŽENÝ PROGRAM:
1. schválení rozpočtu obce Příbraz na rok 2016
2. schválení návrhu smlouvy na Vypracování změny č. 1 územního plánu Příbraz
K návrhu programu navrhl starosta doplnit body
3. odsouhlasení územní studie „K Blatům“
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání včetně doplněných bodů.
Bod 1 – schválení rozpočtu obce Příbraz na rok 2016
Starosta předložil zastupitelstvu zpracovaný návrh rozpočtu, který byl vyvěšen na úřední desce obecního úřadu
od 28. 2. do 18. 3. 2016. Starosta pak vyzval zastupitele k předložení návrhů na případné doplnění nebo
úpravu rozpočtu. Žádný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje takto navržený schodkový rozpočet na rok 2016 s příjmy ve výši
3 179.000,- Kč a výdaji ve výši 4 606.000,- Kč. Schodek ve výši 1 427.000,- Kč bude financován
zůstatkem na běžném účtu. Zastupitelstvo zároveň zmocňuje starostu obce k provádění
rozpočtových opatření v příjmech neomezeně a ve výdajích v rozsahu do 50.000,- Kč a
rozpočtových opatření v souvislosti se zapojením účelově přidělených finančních prostředků
z jiných rozpočtů (v příjmech i ve výdajích). O těchto rozpočtových opatřeních bude starosta
informovat na nejbližším zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 2 - schválení návrhu smlouvy na Vypracování změny č. 1 územního plánu Příbraz
Starosta předložil zastupitelstvu návrh smlouvy o dílo na vypracování změny č. 1 územního plánu Příbraz na
základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu s Urbanistickým střediskem Brno, spol. s r.o.,
zhotovitelem původního územního plánu Příbraz. Nabídka zní na vypracování změny ve 4 etapách včetně
účasti projektanta na všech projednáních svolaných pořizovatelem za celkovou cenu 193.600,- Kč vč. DPH.
V průběhu diskuze vznikly pochybnosti o nutnosti zpracování změny územního plánu. Rozhodnutí bylo
odloženo na příští zasedání zastupitelstva, až si všichni zastupitelé podrobně nastudují schválený územní plán
a schválenou zprávu o uplatňování územního plánu.
Návrh usnesení:

Usnesení nebylo přijato.
Bod 3 – odsouhlasení územní studie „K Blatům“
Starosta předložil zastupitelstvu konečné zpracování návrhu územní studie „K Blatům“.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce projednalo konečné zpracování urbanistické studie „K Blatům“ a souhlasí
1. s navrhovaným řešením územní studie „K Blatům“
2. s vložením dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Diskuze, různé:
zapsala: Tichavová
ověřili: Chalupa
Krůšek
___________________
Ing. Jiří Němec
starosta

