Z Á P I S

č. 13/2020

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 24. 7. 2020 od 18.30 hodin v budově OÚ
_______________________________________________________________________________
PŘÍTOMNI: J. Němec, J. Šetka, I. Havlová, J. Krůšek, B. Tichavová,
OMLUVENI: F. Malý, V. Sochna,
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 15. 7. do 24. 7. 2020. Současně byla
zveřejněna i na elektronické úřední desce.
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Šetku a p. Krůška a zapisovatelkou p. Tichavovou.
NAVRŽENÝ PROGRAM:

1) schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemků, parc. č. 1259/3, 1259/2 a 1260
2) rozpočtové opatření č. 3 a 4
3) informace o provedených rozpočtových opatřeních
4) pronájem obecního pozemku, parc. č. 300/4 o výměře 1344 m2
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
Bod 1 - schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemků, parc. č. 1259/3, 1259/2 a 1260
V souladu s usnesením zastupitelstva č. 11/2020-2 projednal starosta s vlastníky pozemků, parc. č.

1259/3, 1259/2 a 1260, vše ostatní komunikace, zapsané na LV 207 v k.ú. Příbraz, odkoupení
těchto pozemků do vlastnictví obce. Vlastníci souhlasili s prodejem pozemků za odhadní kupní
cenu 130.000,- Kč. Podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, musí nabytí nemovitosti
nejprve schválit zastupitelstvo.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemků, p.č. 1259/2 ost. plocha, ost. komunikace o
výměře 11689 m2, p.č. 1259/3 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3937 m2 a p.č. 1260 ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 9995 m2 za dohodnutou kupní cenu dle znaleckého
posudku 130.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 2 - rozpočtové opatření č. 3 a 4
Starosta sdělil zastupitelstvu, že v souladu s usnesením č. 10/2020-6 v souvislosti s přidělením dotace
z POV Jihočeského kraje na vybudování vodovodu na Prohanidlech ve výši 200.000,- Kč, rozpočtovým
opatřením upravil i výdajovou složku § 2310 ve stejné výši. Protože dotace je vyšší než maximální
povolený 60% podíl dotace na uznatelných nákladech díla, bude nutné část dotace po vyúčtování vrátit.
V souvislosti s koupí pozemků schválenou v předchozím bodě je nutné převést příslušnou částku v § silnice
z neinvestičních výdajů na investiční.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí již provedené rozpočtové opatření č. 3 v souvislosti
s přidělením dotace ve výši 200.000,- Kč na stavbu vodovodu na Prohanidlech a navýšením
výdajů ve stejné výši a schvaluje přesun prostředků v § 2212 silnice, z neinvestičních výdajů
na opravy a údržbu na investiční výdaj na pořízení pozemků ve výši 130.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 3 – informace o provedených rozpočtových opatřeních
Starosta seznámil zastupitelstvo v souladu s usnesením zastupitelstva č. 10/2020-6 s rozpočtovými
opatřeními 1 a 2/2020. Zvýšený výdaj na opravu štěpkovače na kompostárně byl pokryt snížením výdajů na
opravy a údržbu silnic. V souvislosti s vyúčtováním spotřeby energií v bytovém domě čp. 81 a stanovenými
zálohami dodavatelů byly zvýšeny výdajové položky na spotřebu studené vody, plynu a společné elektřiny a
současně navýšeny zálohy na energie pro nájemníky.

Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtová opatření č. 1/2020 a 2/2020 na vědomí.
Usnesení nebylo přijato.
Bod 4 - pronájem obecního pozemku parc. č. 300/4 o výměře 1344 m2
V souladu s usnesením zastupitelstva č. 12/2020-4 bylo na úřední desce obecního úřadu zveřejněno v době
od 30. 6. do 22. 7. 2020 oznámení o záměru obce pronajmout obecní pozemek, parc. č. 300/4 za účelem
sečení trávy a uskladnění palivového dřeva pro osobní potřebu. V rozhodné době se žádný z občanů
k záměru nevyjádřil ani nepodal jiný návrh.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku parc. č. 300/4 o výměře 1344 m2
původnímu žadateli, panu Igorovi Macháčkovi za těchto podmínek. Pozemek může být použit pouze
k sečení a sušení trávy a uskladnění palivového dřeva pro osobní potřebu v množství nejvýše 50
prostorových metrů a dále dle nájemní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. Nájemné činí 1,kč za m2 ročně, tedy 1344,- Kč ročně. První úhrada nájemného bude provedena za rok 2021.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Zapsala: Tichavová
ověřili: Šetka
Krůšek

___________________
Ing. Jiří Němec
starosta

