Z Á P I S

č. 20/2017

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 10. 3. 2017 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 22. 2. do 10. 3. 2017. Současně byla zveřejněna i
na elektronické úřední desce.
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Šetku a p. Krůška a zapisovatelkou pí. Tichavovou.
NAVRŽENÝ PROGRAM:
1) Smlouva se SÚS Jihočeského kraje, o zřízení VB služebnosti uložení kabelu VO na pozemek parc. č.
1263/1
2) Žádost TJ Sokol Stráž nad Nežárkou, z.s. o poskytnutí příspěvku na činnost
3) Žádost Metha, z.ú. o dotaci na zajištění služby Terénní program v roce 2017
4) Žádost Ing. Blažkové o dotaci spolku Příbrazský Plaváček z.s. na projekt „Příbraz patří dětem 2017“
5) Žádost SKV Příbraz o dotaci na činnost v roce 2017
6) schválení rozpočtu obce Příbraz na rok 2017
K návrhu programu navrhl starosta doplnit body:
7) žádost Náboženské obce Církve československé husitské o finanční příspěvek na opravu kostela
v Příbrazi
8) výběr varianty opravy Maxů rybníka. Výběr firem k zaslání poptávky na realizaci opravy a
jejich projednání zařadit ještě před bod 6 a dále bod
9) Pronájem hospodářské budovy u domu čp. 81
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program a úpravu posloupnosti projednávání.

Bod 1 - Smlouva se SÚS Jihočeského kraje, o zřízení VB služebnosti uložení kabelu VO na pozemek
parc. č. 1263/1
Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu s Jihočeským krajem, Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje o
zřízení práva uložení kabelu veřejného osvětlení a dále práva chůze a jízdy za účelem oprav a údržby na části
pozemku p.č. 1263/1 podle geom. plánu č. 331-8/2017 ve prospěch Obce Příbraz.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Příbraz schvaluje uzavření smlouvy s Jihočeským krajem, Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje, o zřízení věcného břemene uložení kabelu veřejného osvětlení a umožnění oprav a
údržby tohoto zařízení na části pozemku p.č. 1263/1 podle geometrického plánu č. 331-8/2017 ve
prospěch Obce Příbraz.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod 2 – Žádost TJ Sokol Stráž nad Nežárkou, z. s. o poskytnutí příspěvku na činnost
Starosta přednesl zastupitelstvu žádost TJ Sokol ve Stráži nad Nežárkou o příspěvek na činnost TJ v roce
2017.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Sokol ve Stráži nad Nežárkou na
celoroční krytí nákladů TJ spojených s údržbou hřiště a s dopravou na fotbalová utkání v roce
2017 ve výši 5 000,- Kč za podmínek dle návrhu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 3 - Žádost Metha, z. ú. o dotaci na zajištění služby Terénní program v roce 2017
Starosta předložil zastupitelstvu žádost provozovatele sociálních služeb Metha, z. ú., který se na okrese
Jindřichův Hradec podílí na realizaci protidrogové politiky, o dotaci na zajištění běžného provozu služby
Terénní program ve výši 1260,- Kč v roce 2017. Tato částka odpovídá podílu obce Příbraz podle počtu
obyvatel v minulém roce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Příbraz schvaluje poskytnutí dotace provozovateli sociálních služeb Metha, z. ú.
na zajištění služby Terénní program v roce 2017 ve výši 1260,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod 4 - žádost Ing. Blažkové o příspěvek spolku Příbrazský Plaváček z.s. na projekt „Příbraz patří
dětem 2017“
Starosta předložil zastupitelstvu žádost Ing. Blažkové o dotaci v roce 2017 na projekt „Příbraz patří dětem
2017“ s obdobnou tématikou jako minulé projekty „Příbraz patří dětem“ a „Žijeme tu spolu“. Žádost byla
doplněna podrobným harmonogramem a rozpočty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace spolku Příbrazský Plaváček z.s. na realizaci
projektu „Příbraz patří dětem 2017“ v roce 2017 ve výši 15 000,- Kč za podmínek dle návrhu

smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 5 - Žádost SKV Příbraz z.s. o dotaci na činnost v roce 2017
Starosta přednesl zastupitelstvu žádost SKV Příbraz z.s. o příspěvek na činnost v roce 2017, zejména na
pokrytí nákladů na uspořádání orientačního závodu „Po stopách Jacka Ferneta“.
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
2017 ve výši 10 000,- Kč za podmínek dle návrhu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 6 - žádost Náboženské obce Církve československé husitské o finanční příspěvek na opravu kostela
v Příbrazi
Starosta přednesl zastupitelstvu žádost Náboženské obce Církve československé husitské o finanční příspěvek
na opravu kostela v Příbrazi, která proběhne v tomto roce. Rozpočet od prováděcí firmy činí 950 tis. Kč.
Zahrnuje novou podlahu, výměnu oken a dveří, opravu el. rozvodů, nová světla, opravy a nátěry omítek.
Náboženská obec si bere půjčku s desetiletou splatností. Žádá o jakýkoliv příspěvek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku Náboženské obci Církve československé
husitské na krytí nákladů spojených s opravou kostela v Příbrazi v roce 2017 ve výši 100 000,-

Kč po předložení konečné faktury. Obec navrhne podporu veřejné sbírky na tento účel
propagací a umístěním kasičky na OÚ.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

Bod 7 - výběr varianty opravy Maxů rybníka. Výběr firem k zaslání poptávky na realizaci opravy
Starosta předložil zastupitelstvu dvě možné varianty opravy západní stěny Maxů rybníka poškozené loňskou
povodní. U první varianty při použití stávajících panelů, pokud tyto nebudou pod hladinou poškozeny, by
odhadní cena dělala asi 330 tis. Kč vč. DPH. U druhé varianty při nahrazení stávajících panelů monolitickou
stěnou je odhad nákladů asi 600 tis. Kč vč. DPH. Starosta navrhuje rozhodnout o výběru varianty až po
posouzení celkového poškození, po vypuštění rybníka tuto neděli. Zároveň je nutné upravit rozpočet, nejlépe
podle druhé varianty. Starosta dále navrhuje oslovit s poptávkou firmy JIPAMA s.r.o. Hrachoviště, VIDOX
Třeboň, ZVŠ Stavitelství Třeboň a HYDROKOV Třeboň, případně další dle návrhu zastupitelů.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce před výběrem varianty vyzve firmu JIPAMA s.r.o. Hrachoviště
k neprodlenému odbourání vrchního ztužovacího věnce, aby bylo možno posoudit, kterou
z variant opravy bude nutné provést. Pokud bude možné využít variantu č. 1, vyzveme
k realizaci havarijní opravy přímo firmu JIPAMA s.r.o. Hrachoviště. Pokud bude nutné
opravu provést dle varianty č. 2, zastupitelstvo obce schvaluje oslovení firem JIPAMA s.r.o.
Hrachoviště, VIDOX Třeboň, ZVŠ Stavitelství Třeboň a HYDROKOV Třeboň s poptávkou na nabídky
realizace opravy Maxů rybníka.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Bod 8 - schválení rozpočtu obce Příbraz na rok 2017
Starosta předložil zastupitelstvu zpracovaný návrh rozpočtu, který byl vyvěšen na úřední desce obecního úřadu
od 11. 2. do 8. 3. 2017. Starosta pak vyzval zastupitele k předložení návrhů na případné doplnění nebo úpravu
rozpočtu. V souvislosti se schválením předchozích usnesení č. 6 a 7 navrhuje zvýšit výdajovou stránku
rozpočtu v § 1070 o 450.000,- Kč a o příspěvek na opravu kostela ve výši 100.000,- Kč a dále v souvislosti se
zvýšením poplatků OSA zvýšit výdaje na tomto § o 600,- Kč. Místostarosta navrhl navýšení rozpočtu ve výši
40.000,- Kč na zaměření kanalizačního řadu v obci. Zvýšení výdajů bude pokryto zůstatkem na běžném účtu.
Žádný další návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje takto upravený schodkový rozpočet na rok 2017 s příjmy ve výši
3 480.800,- Kč a výdaji ve výši 7 336.100,- Kč. Schodek ve výši 3 855.300,- 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 mezi
paragrafy 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: 7
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 9 - Pronájem hospodářské budovy u domu čp. 81
Starosta připomenul zastupitelstvu výsledek projednání žádosti pana Václava Jirků o pronájem hospodářské
budovy u domu čp. 81 (budova bývalé školy), za účelem ustájení 4 kusů mladého dobytka na dobu, než bude
zahájena rekonstrukce objektu, na 16. zasedání zastupitelstva dne 2. 9. 2016. Zastupitelstvo odložilo
rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy až po seznámení se s výsledky vodoprávního dozoru odboru ŽP
Městského úřadu Jindřichův Hradec ze dne 6. 9. 2016. Při projednávání bylo konstatováno, že při chovu
dobytka na hluboké podestýlce se nepředpokládá únik močůvky z prostoru ustájení. Pro zamezení úniku
močůvky a hnojůvky při vyvážení hnoje musí nájemce realizovat zpevněnou plochu pro stanoviště vozu se
záchytnou jímkou, která bude pravidelně vyvážena. Zároveň bylo nájemci stanoveno, že zazdí odvětrávací
otvory směrem na pozemek pana Scheibala. Starosta konstatoval, že pan Jirků stanovené podmínky splnil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Příbraz schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Václavem Jirků na pronájem
hospodářské budovy u domu čp. 81 za účelem ustájení skotu, za dodržení podmínek stanovených při
vodoprávním dozoru dne 6. 9. 2016, na dobu určitou do ukončení rekonstrukce domu čp. 81, nejdéle do
května 2018. Nájemné se stanovuje ve výši 2.000,- Kč ročně.

zapsala: Tichavová
ověřili: Šetka
Krůšek

___________________
Ing. Jiří Němec
starosta

