Z Á P I S

č. 16/2020

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 11. 12. 2020 od 18.30 hodin v budově OÚ
_______________________________________________________________________________
PŘÍTOMNI: J. Němec, J. Šetka, I. Havlová, F. Malý, V. Sochna, J. Krůšek
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 2. 12. do 11. 12. 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 rozpočtového provizoria na rok 2021
2) schválení výše poplatku za svoz KO v roce 2021
3) žádost PREVENT 99 z.ú. o dotaci na protidrogové služby
4) žádost o poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Stráž nad Nežárkou
5) žádost o poskytnutí dotace Hospicová péče sv. Kleofáše
6) příspěvek na Linku bezpečí, z.s.
K návrhu programu navrhl starosta doplnit bod:
7) vyřazení nepotřebného majetku
8) žádost o pronájem obecního traktoru Lamborghini
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání.

Bod 1 - schválení rozpočtového provizoria na rok 2021
Vzhledem k tomu, že není reálné schválení rozpočtu do konce roku, upozornil starosta na povinnost
schválit rozpočtové provizorium.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 13 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, rozpočtové provizorium pro hospodaření obce na dobu od 1. 1. 2021 až do
schválení rozpočtu na rok 2021. Jsou povoleny pouze výdaje:
• nutné pro chod obce a výdaje vyplývající ze smluv uzavřených v roce 2020
• výdaje v případě havárií nebo stavu nouze a výdaje k odvrácení možných škod
• úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje,
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován
• v souvislosti s rozpočtovým zapojením účelově přidělených finančních prostředků
z jiných rozpočtů
• vypořádání se státním rozpočtem
Maximální výše těchto výdajů v každém měsíci nepřesáhne 250 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 2 - schválení výše poplatku za svoz KO v roce 2021

Starosta předložil zastupitelstvu rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu podle skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku (tj. 2019) na poplatníka.
Když skutečné náklady za rok 2019 činily 167.301,- Kč a počet poplatníků k dnešnímu okamžiku je
307, tak náklady na jednoho poplatníka činí 545,- Kč, tady o něco méně než loni. Protože jsme již
v loňském roce zvyšovali poplatek o 50,- Kč na 350,- Kč na poplatníka, navrhuje starosta ponechat
poplatek ve stejné výši. Pokud se poplatek na rok 2021 nebude měnit, OZV č. 1/2019 ze dne
13.12.2019 zůstává v platnosti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za svoz KO na poplatníka v roce 2021 ve výši 350,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 3 – Žádost PREVENT 99, z.ú., o dotaci na zajištění služby “terénní program v okrese”
Starosta předložil zastupitelstvu žádost provozovatele sociálních služeb PREVENT 99, z.ú., který
se na okrese Jindřichův Hradec podílí na realizaci protidrogové politiky, o dotaci na zajištění
běžného provozu služby „terénní program v okrese“ ve výši 1698,- Kč v roce 2021. Tato částka
odpovídá podílu obce Příbraz podle počtu obyvatel v minulém roce. Vzhledem k výši požadované
částky, navrhuje starosta poskytnout dotaci formou daru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Příbraz schvaluje poskytnutí daru provozovateli sociálních služeb
PREVENT 99, z.ú., na zajištění služby „Terénní program v okrese“ v roce 2021 ve výši 1698,Kč za podmínek dle návrhu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 4 - Žádost TJ Sokol ve Stráži nad Nežárkou, z. s. o poskytnutí příspěvku na činnost
Starosta přednesl zastupitelstvu žádost TJ Sokol ve Stráži nad Nežárkou o příspěvek na činnost TJ
v roce 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Sokol ve Stráži nad Nežárkou na
celoroční krytí nákladů na činnost, údržbu, sportovní výbavu a výstroj pro všechny oddíly TJ
Sokol v roce 2021 ve výši 5 000,- Kč za podmínek dle návrhu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 5 - Žádost o dotaci – Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň
Starosta předložil zastupitelstvu žádost Hospicové péče sv. Kleofáše, o.p.s. o poskytnutí dotace ve
výši 6.000,- Kč na činnost organizace v roce 2021. Tento požadavek je dvojnásobný proti výši
poskytnutého daru v roce 2020. Pokud zastupitelstvo schválí poskytnutí dotace, navrhuje starosta
poskytnout dotaci formou daru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru Hospicové péči sv. Kleofáše v Třeboni na
činnost organizace v roce 2021 ve výši 3 000,- Kč za podmínek dle návrhu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti: 1

Zdrželi se: 0

Bod 6 – Schválení finančního příspěvku pro Linku bezpečí.
Na Linku bezpečí, na provoz bezplatné linky, která pomáhá dětem, obec přispívala několik
posledních let, ale vždy to bylo na žádost podanou později. To vždy znamenalo dodatečné
rozpočtové opatření. Starosta navrhuje schválit poskytnutí příspěvku již nyní a počítat s ním při
přípravě rozpočtu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na provoz Linky bezpečí v roce 2021 ve výši 3.000,Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 7 – Vyřazení nepotřebného majetku
V souvislosti s výměnou oken na budově obecního úřadu (kanceláře OÚ, knihovna a klubovna
SDH) a záměrem pořízení žaluzií a nových záclon navrhuje starosta vyřazení starých záclon a
závěsů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení starých záclon a závěsů z místností budovy OÚ
z majetku obce. Likvidace bude provedena předáním na skládku.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 8 – Žádost o pronájem obecního traktoru Lamborginy
Provozovatel autoškoly pan Radek Šetka, Příbraz 72 přednesl zastupitelstvu žádost o umožnění
nějaké formy pronájmu nebo půjčování obecního traktoru Lamborghini pro výuku v autoškole.
Předpokládá využití zhruba 450 výukových hodin za rok. Nutná by byla také úprava řízení pro
instruktora s uvedením v technickém průkazu. Z diskuze vyplynulo, že tento traktor se využívá
pouze v provozu kompostárny a při zimní údržbě komunikací a snesl by mnohonásobně vyšší zátěž,
ale bylo by nutné vyřešit způsob pojištění, když by obecní traktor byl používán k podnikatelské
činnosti, a stanovit výši úhrady za používání. Ta by jistě byla vyšší než sazba za motohodinu u
druhého obecního traktoru. Dále by bylo nutné stanovit pravidla, když by vznikla potřeba použití
traktoru přednostně pro obec (zimní údržba) a v neposlední řadě zjistit stanovisko pana Zahradníka,
který s traktorem pracuje pro obec. Zastupitelstvo pověřilo pana Šetku, aby zjistil možnosti
pojištění a předložil návrh smlouvy o pronájmu. Starosta zjistí názor pana Zahradníka.
Usnesení nebylo přijato.

Zapsal: Sochna
ověřili: Šetka
Krůšek

___________________
Ing. Jiří Němec
starosta

