Z Á P I S

č. 11/2020

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 15. 5. 2020 od 20.00 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 20.00 hodin starostou obce. Informace o
konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Příbraz od 6. 5. do 15. 5. 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) výběr dodavatele stavby: „Obecní vodovod Prohanidla k.ú. Příbraz“
K návrhu programu navrhnul starosta doplnit bod:
2) odkoupení místních komunikací pro zajištění obslužnosti osady Hutě
Pan Sochna navrhnul doplnit bod:
3) stanovení ceny samovýroby palivového dřeva z obecních lesů
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
Bod 1 - výběr dodavatele stavby: „Obecní vodovod Prohanidla k.ú. Příbraz“
Starosta seznámil zastupitelstvo s průběhem výběrového řízení a doporučením komise Obce Příbraz pro
výběrové řízení konané dne 15. 5. 2020 od 18:30 do 19:00 hod. na Obecním úřadě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Příbraz na doporučení výběrové komise schvaluje jako dodavatele stavby Obecní
vodovod Prohanidla k.ú. Příbraz firmu ZVŠ Stavitelství Třeboň, s.r.o., Sádecká 248/II, 37901
Třeboň, IČ: 63887398.
Pověřuje starostu uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem za nabídnutou cenu 280 466,Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Bod 2 - odkoupení místních komunikací pro zajištění obslužnosti místní části Hutě
Starosta předložil zastupitelstvu návrh na odkoupení místních komunikací, které tvoří přístupové
cesty do místní části Hutě u Příbraze. Cesty jsou dosud ve vlastnictví fyzických osob z rodiny
Konárovských. To by mohlo do budoucna způsobit problémy při zajištění obslužnosti zdejších
obyvatel.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Příbraz souhlasí se záměrem na odkoupením místních komunikací pro
zajištění obslužnosti osady Hutě a pověřuje starostu jednáním s vlastníky pozemku o ceně.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 3 - stanovení ceny samovýroby palivového dřeva z obecních lesů
Pan Sochna upozornil, že v obecním lese na Prohanidlech jsou ohniska suchých stromů. Je nutno
tyto souše urychleně vytěžit, aby se zamezilo šíření nákazy. Vzhledem k nadbytku dřeva na trhu
v důsledku kůrovcové kalamity navrhuje snížit cenu za samovýrobu palivového dřeva pro občany
Příbraze, aby se dřevo vytěžilo. Současná cena je 250,- Kč/prm.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Příbraz stanovuje cenu za samovýrobu palivového dřeva v obecních
lesích na Prohanidlech a v Zahradách na 100,- Kč za prostorový metr.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Zapsala: Tichavová
ověřili: Šetka
Krůšek

___________________
Ing. Jiří Němec
starosta

