Z Á P I S

č. 9/2020

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 17. 1. 2020 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 8. 1. do 17. 1. 2020.
Současně byla zveřejněna i na elektronické úřední desce.
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Šetku a p. Krůška a zapisovatelkou pí. Tichavovou.
NAVRŽENÝ PROGRAM:

1) informace o provedených rozpočtových opatřeních
2) úvěrová smlouva s ČS, a.s.
3) žádost o poskytnutí dotace Hospicová péče sv. Kleofáše
4) žádost o poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Stráž nad Nežárkou
5) žádost PREVENT 99 z.ú. o dotaci na protidrogové služby
6) příspěvek na Linku bezpečí, z.s.
K návrhu programu navrhl starosta doplnit bod:

7) mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“

Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
Bod 1 - Informace o provedených rozpočtových opatřeních
Starosta seznámil zastupitelstvo v souladu s usnesením č. 4/2019-8 s rozpočtovými opatřeními
4/2019 a 5/2019. Navýšení výdajů na svoz komunálních odpadů bylo pokryto z paragrafu bytového
hospodářství a rozpočtovým opatřením 5/2019 byla provedena na minulém zastupitelstvu schválená
mimořádná splátka úvěru zůstatkem na běžném účtu.
Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtová opatření č. 4/2019 a 5/2019 na vědomí.
Usnesení nebylo přijato.
Bod 2 - úvěrová smlouva s ČS, a.s.
Starosta seznámil zastupitelstvo s nově vzniklou situací, kdy Česká spořitelna neoprávněně bez
příslušného pokynu zrušila úvěrový účet k 31.12.2019 a zbývající částku 1 272 tis. Kč odepsala
z běžného účtu. I po přiznání chyby ze strany spořitelny již nelze obnovit zrušený účet na původní
stav. Česká spořitelna nabízí založení nového úvěrového účtu dle návrhu smlouvy č. 0495594129
na poskytnutí úvěrové částky ve výši zůstatku původní úvěrové smlouvy, tedy 1.272.000,00 Kč,
s možností čerpání této částky nebo i nižší nejdéle do 31.1.2020 (včetně) za původních podmínek.
Tedy při pevné úrokové sazbě 1,87 % ročně a s možností předčasné splátky úvěru bez sankcí.
Splácení úvěru je navrženo v pravidelných měsíčních splátkách 21.500,00 Kč do 20.12.2024.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o úvěru č. 0495594129
s Českou spořitelnou a.s. dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 3 - Žádost o dotaci – Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň
Starosta předložil zastupitelstvu žádost Hospicové péče sv. Kleofáše, o.p.s. o poskytnutí dotace ve
výši 3.000,- Kč na činnost organizace v roce 2020. Vzhledem k výši požadované částky, navrhuje
starosta poskytnout dotaci formou daru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru Hospicové péči sv. Kleofáše v Třeboni na
činnost organizace v roce 2020 ve výši 3 000,- Kč za podmínek dle návrhu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod 4 - Žádost TJ Sokol ve Stráži 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 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Sokol ve Stráži nad Nežárkou na
celoroční krytí nákladů na činnost, údržbu, sportovní výbavu a výstroj pro všechny oddíly
TJ Sokol v roce 2020 ve výši 5 000,- Kč za podmínek dle návrhu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod 5 – Žádost PREVENT 99, z.ú., o dotaci na zajištění služby “terénní program v okrese”
Starosta předložil zastupitelstvu žádost provozovatele sociálních služeb PREVENT 99, z.ú., který
se na okrese Jindřichův Hradec podílí na realizaci protidrogové politiky, o dotaci na zajištění
běžného provozu služby „terénní program v okrese“ ve výši 1660,- Kč v roce 2020. Tato částka
odpovídá podílu obce Příbraz podle počtu obyvatel v minulém roce. Vzhledem k výši požadované
částky, navrhuje starosta poskytnout dotaci formou daru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Příbraz schvaluje poskytnutí daru provozovateli sociálních služeb
PREVENT 99, z.ú., na zajištění služby „Terénní program v okrese“ v roce 2020 ve výši
1660,- Kč za podmínek dle návrhu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Bod 6 – Schválení finančního příspěvku pro Linku bezpečí.
Na Linku bezpečí, na provoz bezplatné linky, která pomáhá dětem, obec přispívala několik
posledních let, ale vždy to bylo na žádost podanou později. To vždy znamenalo dodatečné
rozpočtové opatření. Starosta navrhuje schválit poskytnutí příspěvku již nyní a počítat s ním při
přípravě rozpočtu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na provoz Linky bezpečí v roce 2020 ve výši 3.000,Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Bod 7 - mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“
Spolek Lungta poslal žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
u příležitosti 61. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Formou připojení je
vyvěšení tibetské vlajky 10. března na budově obecního úřadu.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje připojení se Obce Příbraz ke kampani „Vlajka pro Tibet“
vyvěšením tibetské vlajky 10. března na budově obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Zapsala: Tichavová
ověřili: Šetka
Krůšek

___________________
Ing. Jiří Němec
starosta

