Z Á P I S

č. 14/2020

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 28. 8. 2020 od 18.30 hodin v budově OÚ
_______________________________________________________________________________
PŘÍTOMNI: J. Němec, J. Šetka, V. Sochna, I. Havlová, J. Krůšek,
OMLUVENI: B. Tichavová, F. Malý,
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 19. 8. do 28. 8. 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) prodloužení nájemních smluv v domě čp. 81
K návrhu programu navrhl starosta doplnit bod:
2) Návrh 2. zprávy o uplatňování územního plánu Příbraz
3) Výběr dodavatele na výměnu oken na budově obecního úřadu
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
Bod 1 - prodloužení nájemních smluv v domě čp. 81
Starosta připomenul zastupitelstvu, že usnesením č. 6/2019-2 ze dne 16.8.2019 jsme schválili pronájem
bytů v domě čp. 81 na dobu určitou na jeden rok s tím, že smlouva může být prodloužena samostatným
dodatkem. Nájemní smlouvy s nájemníky končí 30.9.2020. Vzhledem k tomu, že stávající nájemníci plní
beze zbytku podmínky nájemní smlouvy, navrhuje starosta uzavřít s nájemníky dodatky nájemních smluv
na období od 1.10.2020 do 30.9.2021.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemních smluv na byty v domě čp. 81 se stávajícími
nájemníky za stejných podmínek jako v roce 2019.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 2 - Návrh 2. zprávy o uplatňování územního plánu Příbraz
Starosta předložil zastupitelstvu návrh 2. Zprávy o uplatňování územního plánu Příbraz za období září 2015
až srpen 2020, zpracovaný pořizovatelem územního plánu, odborem územního plánování MěÚ Jindřichův
Hradec na základě výsledků projednávání. Návrh byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na OÚ Příbraz a
MěÚ Jindř. Hradec a na webových stránkách města Jindř. Hradec a obce Příbraz. Žádný z dotčených
orgánů ani sousedních obcí k návrhu nevznesl připomínky nebo požadavky. Z vyhodnocení uplatňování
územního plánu Příbraz vyplývá, že nedošlo k podstatným změnám podmínek v území a tak koncepce
územního plánu Příbraz zůstává nadále v platnosti a není nutné pořizovat změnu územního plánu.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Příbraz
I. Bere na vědomí
Důvodovou zprávu s údaji o zpracování a projednání 2. návrhu zprávy o uplatňování územního
plánu Příbraz, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.
II. Schvaluje
•

jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 5) písm. e) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen
„stavební zákon“) za použití ustanovení § 55 odst. 1 a v souladu s § 47 odst. 5

stavebního zákona návrh 2. zprávy o uplatňování územního plánu Příbraz (tvoří
přílohu č. 2 tohoto usnesení) tak, jak byla upravena na základě výsledků projednávání.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 3 - Výběr dodavatele na výměnu oken na budově obecního úřadu
Místostarosta předložil zastupitelstvu nabídky firem dodávajících poptávané služby na jindřichohradecku.
Byly osloveny firmy VEKRA (Window Holding a.s.), OKNOTHERM spol. s r.o., SVĚT OKEN s.r.o.,
VANELLUS Lightning, s.r.o. a TSH plast s.r.o.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce zvolilo jako nejvhodnější nabídku firmy Widow Holding a.s. a pověřuje
starostu (místostarostu) obce uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za dohodnutou cenu
143 721,43 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zapsal: Sochna
ověřili: Šetka
___________________
Krůšek
Ing. Jiří Němec
starosta

