Z Á P I S

č. 12/2020

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 19. 6. 2020 od 18.30 hodin v budově OÚ
_______________________________________________________________________________
PŘÍTOMNI: J. Němec, J. Šetka, V. Sochna, I. Havlová, J. Krůšek, F. Malý,
OMLUVENI: B. Tichavová,
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 10. 6. do 19. 6. 2020. Současně byla
zveřejněna i na elektronické úřední desce.
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Šetku a p. Krůška a zapisovatelem p. Sochnu.
NAVRŽENÝ PROGRAM:
1) schválení závěrečného účtu obce Příbraz za rok 2019 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za
rok 2019
2) schválení účetní závěrky obce Příbraz za rok 2019
3) určení zástupce obce pro spolupráci s pořizovatelem při zpracování návrhu 2. zprávy o uplatňování ÚP
Příbraz
4) záměr pronájmu obecního pozemku parc. č. 300/4 o výměře 1344 m2
K návrhu programu navrhl starosta doplnit bod:
5) souhlas obce se zařazením obce do územní působnosti MAS Třeboňsko,
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
Bod 1 - schválení závěrečného účtu obce Příbraz za rok 2019 včetně Zprávy o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019
Starosta předložil zastupitelstvu Závěrečný účet obce za rok 2019 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019. Zprávy byly zveřejněny na úřední desce obce v analogové i v elektronické
podobě od 31.5. do 19.6.2020. Ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. Nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření obce v budoucnosti.
Kromě těchto podkladů byly předloženy zastupitelstvu, jako součásti závěrečného účtu, také Rozvaha a
Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2019.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Příbraz za
rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 krajským
úřadem bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 2 - schválení účetní závěrky obce Příbraz za rok 2019 k 31.12.2019
Účetní paní Sochnová předložila zastupitelstvu kromě Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2019 krajským úřadem projednávané v předchozím bodě, také Výkaz zisků a ztrát, Přílohu účetní
závěrky k 31. 12. 2019 a dále inventarizační zprávu k 31. 12. 2019.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Příbraz za rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 3 – určení zástupce obce pro spolupráci s pořizovatelem při zpracování návrhu 2. zprávy o
uplatňování ÚP Příbraz
Starosta připomenul zastupitelstvu, že letos uplyne 5 let od zahájení práce na návrhu zprávy o uplatňování
ÚP Příbraz a je znovu příležitost prověřit uplatňování ÚP v praxi a případně navrhnout úpravy ve spolupráci
s pořizovatelem územního plánu, odborem územního plánování MěÚ Jindřichův Hradec.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce pověřuje: starostu Ing. Jiřího Němce pro jednání s pořizovatelem při
zpracování návrhu zprávy o uplatňování ÚP Příbraz.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 4 - záměr pronájmu obecního pozemku parc. č. 300/4 o výměře 1344 m2
Starosta předložil zastupitelstvu žádost pana Igora Macháčka o pronájem obecního pozemku, parc. č. 300/4
o výměře 1344 m2 za účelem uskladnění palivového dřeva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 300/4 o výměře 1344 m2. Pozemek
může být použit pouze k sečení a sušení trávy a uskladnění palivového dřeva pro osobní potřebu v množství
nejvýše 30 prostorových metrů.
Výsledek hlasování: Pro: 3
Proti: 2
Zdrželi se: 1
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod 5 - souhlas obce se zařazením obce do územní působnosti MAS Třeboňsko
Starosta předložil zastupitelstvu žádost Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s. o udělení souhlasu se
zařazením území obce do územní působnosti MAS v programovém období 2021-2027.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území obce do územní působnosti Místní akční skupiny
Třeboňsko o.p.s. na programové období 2021-2027.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Zapsal: Sochna
ověřili: Šetka
Krůšek

___________________
Ing. Jiří Němec
starosta

