Z Á P I S

č. 19/2021

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 11. 6. 2021 od 17.30 hodin v budově OÚ
_______________________________________________________________________________
PŘÍTOMNI: J. Šetka, I. Havlová, F. Malý, J. Krůšek, V. Sochna, B. Tichavová
OMLUVENI:

Zasedání Zastupitelstva obce Příbraz bylo zahájeno v 17.30 hodin starostou obce. Informace o
konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Příbraz od 29. 5. do 11. 6. 2021.
Současně byla zveřejněna i na elektronické úřední desce.
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Sochnu a p. Krůška a zapisovatelkou pí. Tichavovou.
NAVRŽENÝ PROGRAM:

1) schválení střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2023
2) schválení závěrečného účtu obce Příbraz za rok 2020 včetně Zprávy o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020
3) rozpočtová změna č. 1 /2021
4) schválení účetní uzávěrky za rok 2020
5) Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZP-01434000374/001-HRD
6) Projekt na workout hřiště v Březinkách
7) Žádost pana Martina Chalupy o zakoupení obecního pozemku 849/4 v k.ú. Příbraz
8) Žádost zapsaného ústavu Otevřená okna o příspěvek na letní tábor
K návrhu programu navrhl místostarosta doplnit bod:
9) Nabídka firmy ATLAS SOFTWARE na pořízení systému KODEXIS GREEN.

Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
Bod 1 - Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2023
Starosta předložil zastupitelstvu zpracovaný návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2023.
Na rok 2022 je navržen schodkový rozpočet, na rok 2023 je navržen přebytkový rozpočet. V návrhu jsou
navrženy příjmy zhruba ve stejné výši jako v roce 2021. Ve výdajích byly v návrhu na rok 2022
zohledněny kapitálové výdaje na výstavbu dvorního objektu u č.p. 81, na vybudování multifunkčního
sportoviště a na rekonstrukci VO. V roce 2023 je kalkulováno s nižšími kapitálovými výdaji na
rekonstrukci místní komunikace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2023 dle návrhu.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Bod 2 - schválení závěrečného účtu obce Příbraz za rok 2020 včetně Zprávy o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020
Starosta předložil zastupitelstvu návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. Zprávy byly zveřejněny na úřední desce obce v analogové i
v elektronické podobě od 25. 5. Ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 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 za rok 2020.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Příbraz za
rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 krajským
úřadem bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 3– rozpočtová změna 1/2021
Starosta seznámil členy zastupitelstva, v souladu s usnesením zastupitelstva obce č. 18/2021, bod 1,
s rozpočtovým opatřením č.1/2021. Navýšení výdajů na § 3726 „využití a zneškodňování odpadů –
kompostárna ve výši 30 000,- Kč bylo pokryto z § 2212 „silnice“.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí již provedené rozpočtové opatření č. 1/2021.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 4 - schválení účetní závěrky obce Příbraz za rok 2020 k 31. 12. 2020
Účetní paní Sochnová předložila zastupitelstvu kromě Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2020 krajským úřadem projednávané v bodě 2, také Výkaz zisků a ztrát, Přílohu účetní závěrky
k 31. 12. 2020 a dále inventarizační zprávu k 31. 12. 2020.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Příbraz za rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 5 - Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZP-01434000374/001-HRD
Starosta předložil členům zastupitelstva návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZP-

01434000374/001-HRD ke schválení.

Povinný: Obec Příbraz, IČO 00666955
Oprávněný: EG.D, a.s., IČO 280 85 400
Jedná se o plánovaný odkup STL přípojky současného vlastníka Adama Macháčka, realizované
na základě Územního souhlasu č.j. VÚP/27452/20/Šn. Na základě skutečného provedení stavby
bylo prokázáno, že předmětnou stavbou bylo energetické zařízení uloženo na pozemcích 122/1,
1263/2 a 1263/3 v katastrálním území Příbraz, jež jsou v majetku obce Příbraz. Podle současné
legislativy je provozovatel distribuční soustavy povinen s vlastníky nemovitostí dotčených
zařízením distribuční soustavy smluvně zřídit právo věcného břemene.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZP-01434000374/001HRD s firmou EG.D, a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 6 - projekt na workout hřiště v Březinkách
Starosta představil členům zastupitelstva dva návrhy na workout hřiště od firmy HRAS-zařízení hřišť s.r.o.,
plánované umístit za oddechovým areálem u Březinek.
První návrh: STRETWORKOUT 6
hřiště menšího rozsahu, cenový návrh 124 350,-Kč

Druhý návrh: STRETWORKOUT 2
hřiště většího rozsahu, cenový návrh 149 960,-Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje druhý návrh STRETWORKOUT 2 a pověřuje starostu realizací
tohoto návrhu.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Bod 7 - Žádost p. Martina Chalupy o zakoupení obecního pozemku 849/4 v k.ú. Příbraz
Starosta předložil členům zastupitelstva obce Žádost p. Martina Chalupy o zakoupení obecního
pozemku 849/4 v k.ú. Příbraz.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce neschvaluje výše uvedenou žádost uvedenou v bodě 7.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 8 - Žádost zapsaného ústavu Otevřená okna o příspěvek na letní tábor
Starosta předložil zastupitelstvu žádost společnosti Otevřená OKNA, z.ú. z Jindřichova Hradce, o
poskytnutí finančního příspěvku na integrovaný letní tábor pro děti i dospělé s handicapem fyzickým či
mentálním. Z naší obce se zúčastní Anežka Nováková. Náklady na jednoho klienta činí cca 7 500,- Kč, část
hradí rodiče. Pokud rozhodneme o poskytnutí nějaké částky, navrhuje starosta poskytnout dotaci formou
daru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru společnosti Otevřená OKNA, z.ú. v Jindřichově

Hradci na integrovaný letní tábor v penzionu „Lesák“ v Chlumu u Třeboně v roce 2020 ve
výši 4 000,- Kč, pokud tábor bude realizován.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Bod 9 - Nabídka firmy ATLAS SOFTWARE na pořízení systému KODEXIS GREEN
Starosta seznámil členy zastupitelstva obce s možnostmi a výhodami systému KODEXIS GREEN.
Taktéž předložil cenový návrh předplatného na pořízení systému na 2 nebo 3 roky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje pořízení systému KODEXIS GREEN.

Výsledek hlasování: Pro:

6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno
Zapsala: Tichavová
ověřili: Sochna
Krůšek
Ing. Jiří Šetka
starosta

