Z Á P I S

č. 15/2020

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 30. 10. 2020 od 18.30 hodin v budově OÚ
_______________________________________________________________________________
PŘÍTOMNI: J. Němec, J. Šetka, I. Havlová, B. Tichavová, F. Malý
OMLUVENI: V. Sochna, J. Krůšek,
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 21. 10. do 30. 10. 2020. Současně
byla zveřejněna i na elektronické úřední desce.
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Šetku a p. Krůška a zapisovatelem p. Tichavovou.
NAVRŽENÝ PROGRAM:
1) Smlouva s E.ON Distribuce, a.s., o zřízení VB služebnosti energetického vedení na pozemku p.č. 1248,
2) informace o provedených rozpočtových opatřeních
3) zprávy kontrolního a finančního výboru
4) aktualizace směrnice č. 6 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
K návrhu programu navrhl starosta doplnit bod:
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
Bod 1 - Smlouva s E.ON Distribuce, a.s., o zřízení VB služebnosti energetického vedení na

pozemku p.č. 1248

Starosta předložil zastupitelstvu návrh E.ON Distribuce a.s., ke schválení smlouvu na zřízení věcného
břemene zřídit, provozovat, opravovat a udržovat kabelové vedení NN na pozemku p.č. 1248. Vzhledem
k již schválené smlouvě o smlouvě budoucí dle usnesení č. 6/2019-4, navrhuje smlouvu schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Příbraz schvaluje smlouvu č. JH-014330060673/002 s E.ON Distribuce a.s., na
zřízení věcného břemene zřídit, provozovat, opravovat a udržovat kabelové vedení NN na pozemku
p.č. 1248, v rozsahu dle geometrického plánu č. 381-435/2020, včetně stanovení jednorázové náhrady
za zřízení věcného břemene ve výši 1000,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 2 - informace o provedených rozpočtových opatřeních
Starosta seznámil zastupitelstvo v souladu s usnesením zastupitelstva č. 10/2020-6 s rozpočtovými
opatřeními 5 až 7/2020. V souvislosti s obdržením jednorázového příspěvku podle zákona č. 159/2020 na
vyrovnání snížených daňových příjmů ve výši 333750,- Kč byl upraven odhad příjmů z daní FO, PO a DPH.
Přijetí dotace na volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR bylo vyznačeno v příjmech i ve
výdajích. Daň z příjmů za obec byla správně převedena na jiný paragraf.

Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtová opatření č. 5/2020, 6/2020 a 7/2020 na vědomí.
Usnesení nebylo přijato.

Bod 3 – Zprávy kontrolního a finančního výboru
Předseda kontrolního výboru pan Malý přednesl svou zprávu, za předsedu finančního výboru pana Sochnu
přednesl zprávu starosta.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy kontrolního výboru ze dne 29. 8. 2020 a
finančního výboru ze dne 29. 8. 2020.
Usnesení nebylo přijato.

Bod 4 – aktualizace směrnice č. 6 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Na upozornění kontrolního orgánu, že obecní směrnice č. 6 pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu ze dne 15.5.2015 odkazuje na neplatný zákon, předložil starosta zastupitelstvu návrh upravené
směrnice.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje obecní Směrnici č. 6 pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v předloženém znění s tím, že postup zadávání VZMR bude různý podle výše
předpokládané hodnoty zakázky, v kategoriích od 0 do 149 999 Kč, od 150 000 do 499 999
Kč a od 500 000 do 2 000 000 na dodávky a služby, resp. od 500 000 do 6 000 000 Kč na
stavební práce.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Zapsala: Tichavová
ověřili: Šetka
Malý

___________________
Ing. Jiří Němec
starosta

