Z Á P I S

č. 8/2019

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 13. 12. 2019 od 18.30 hodin v budově OÚ
PŘÍTOMNI: J. Němec, J. Šetka, I. Havlová, F. Malý, J. Krůšek, V. Sochna, B. Tichavová
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 6. 12. do 13. 12.
2019. Současně byla zveřejněna i na elektronické úřední desce.
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Šetku a p. Krůška a zapisovatelkou pí. Tichavovou.
NAVRŽENÝ PROGRAM:

1) mimořádná splátka úvěru
2) schválení rozpočtového provizoria na rok 2020
3) OZV č. 1/2019, o poplatku za svoz KO
4) OZV č. 2/2019, o poplatku ze psů
K návrhu programu navrhl starosta doplnit bod:
5) odměňování členů zastupitelstev po novele nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
Bod 1 - mimořádná splátka úvěru

Starosta seznámil zastupitelstvo s obdržením dotace na zateplení bytového domu čp. 81 ve výši 2.
078 mil. Kč. Podle smlouvy o úvěru musíme zaplatit 2.400 mil. I po zaplacení této částky budeme
mít na běžném účtu ještě 1,8 milionu Kč. Starosta navrhuje mimořádnou splátku dalších 497.322,Kč. Pak nám zbyde ještě zaplatit 1,3 mil. Kč. Při dohodnutých splátkách bude úvěr splacen
k 20.12.2021.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou splátku úvěru v celkové výši 2.897.322,- Kč. Ta
bude pokryta zůstatkem na běžném účtu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

Bod 2 - schválení rozpočtového provizoria na rok 2020
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. 2020 až
do schválení rozpočtu na rok 2020. Jsou povoleny pouze výdaje:
 nutné pro chod obce a výdaje vyplývající ze smluv uzavřených v roce 2019
 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
Maximální výše těchto výdajů v každém měsíci nepřesáhne 250 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod 3 - OZV č. 1/2019, o poplatku za svoz KO
Starosta předložil zastupitelstvu kalkulaci sazby poplatku za likvidaci komunálního odpadu.
Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za předchozí rok (2018) činily 167.445,Kč a počet poplatníků k dnešnímu datu je 303. Podíl skutečných nákladů na poplatníka vychází
553,- Kč. Starosta navrhuje zvýšit sazbu poplatku proti minulým rokům na 350,- Kč na poplatníka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV obce Příbraz č. 1/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů podle přílohy tohoto usnesení. Sazba poplatku pro poplatníka bude ve výši 350,- Kč
na rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod 4 - OZV č. 2/2019, o poplatku ze psů
V souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích vznikla potřeba aktualizovat OZV č. 2/2012,
o místním poplatku ze psů, ze dne 16. 12. 2012. Starosta navrhuje schválit celou vyhlášku nově.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV obce Příbraz č. 2/2019 o místním poplatku ze psů podle
přílohy tohoto usnesení. Sazba poplatku pro poplatníka bude ve výši 50,- Kč za každého psa
za kalendářní rok.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod 5 - odměňování členů zastupitelstev po novele nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Starosta seznámil zastupitelstvo s novelou nařízení vlády č. 318/2017, podle které se zvyšuje výše
odměn pro členy zastupitelstva o 10% s účinností od 1.1.2020. Pro obec naší velikosti vzniká pro
neuvolněného starostu nárok na odměnu v zákonem stanovené výši 12.888,- Kč s možností
navýšení až na 25.775,- Kč, pro neuvolněného místostarostu může činit odměna až 23.198,- Kč a
pro neuvolněného člena zastupitelstva může odměna činit až 1.289,- Kč. Starosta navrhuje
ponechat odměny členům zastupitelstva beze změny a pro místostarostu navýšit odměnu o 1.000,Kč na celkových 8.500,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměny pro místostarostu obce o 1000,- Kč na
celkových 8.500,- Kč hrubého platu. Starosta bude odměnu v minimální zákonem stanovené
výši.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Zapsala: Tichavová
ověřili: Šetka
Krůšek

___________________
Ing. Jiří Němec
starosta

