Vyvěšeno:

Sejmuto:
Z Á P I S

č. 22/2021

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 14. 12. 2021 od 18.00 hodin v budově OÚ
_______________________________________________________________________________
PŘÍTOMNI: J. Šetka, I. Havlová, F. Malý, V. Sochna, B. Tichavová
OMLUVENI: J.Krůšek

Zasedání Zastupitelstva obce Příbraz bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce. Informace o konání
zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Příbraz od 7. 12. 2021 do
14. 12. 2021. Současně byla zveřejněna i na elektronické úřední desce.
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Sochnu a pí. Havlovou a zapisovatelkou pí. Tichavovou.
NAVRŽENÝ PROGRAM:

1. schválení rozpočtového provizoria na rok 2022
2. žádost paní Michaely Klevisové o změnu ÚP
3. schválení OZV Obce Příbraz č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
4. stanovení výše poplatku pro podnikatele, zapojené do obecního systému odpadového
hospodářství na rok 2022
5. Smlouva č. JH-001030067787/002-ELSS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
6. Žádost TJ Sokol Stráž nad Nežárkou, z.s. o finanční příspěvek
7. Rozpočtové opatřění č. 8/2021
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
Bod 1 - schválení rozpočtového provizoria na rok 2022
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. 2022 až do
schválení rozpočtu na rok 2022. Jsou povoleny pouze výdaje:
 nutné pro chod obce a výdaje vyplývající ze smluv uzavřených v roce 2021
 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 300 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 2- žádost paní Michaely Klevisové o změnu ÚP

Obecní zastupitelstvo na schůzi č.14/2020 konané 28. 8. 2020 schválilo 2. zprávu o uplatňování
územního plánu Příbraz. Zprávy o uplatňování územního plánu se opakují po čtyřech letech, další
projednávání bude tedy v roce 2024. Obec bude evidovat všechny podněty ke změnám územního
plánu a tyto uvede v 3. zprávě o uplatnění ÚP Příbraz. Následně obec rozhodne o provedení změn
v Územním plánu Obce Příbraz.
Žádost paní Michaely Klevisové je evidována pod č. 1/2021.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost paní Michaely Klevisové a souhlasí s jejím
zanesením do 3. zprávy o uplatňování ÚP Příbraz.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 3 - schválení OZV Obce Příbraz č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
Na základě Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., § 59 odst. 4 zákona (dále jen „zákon o odpadech“), a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, jsou obce povinny mít do konce roku 2021 schválenou novou Obecně
závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Starosta seznámil členy zastupitelstva obce s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Příbraz č.
1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Návrh vyhlášky, vyhotovený
starostou, byl následně posouzen ministerstvem vnitra ČR a nebyl shledán v rozporu se zákonem.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje OZV obce Příbraz č. 1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství. Pověřuje starostu k zajištění její platnosti a účinnosti.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 4 - stanovení výše poplatku pro právnické a podnikající osoby, zapojené do obecního
systému odpadového hospodářství na rok 2022
Dle OZV Obce Příbraz č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, článku 8,
bodu 2) zastupitelstvo obce stanovuje paušální částku na rok 2022 pro právnické a podnikající osoby
zapojené do obecního systému odpadového hospodářství.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k vyhotovení seznamu právnických a podnikajících osob
v obci, na které se poplatek bude vztahovat. Paušální částku na rok 2022 pro určené subjekty
schválí zastupitelstvo obce na svém příštím zasedání.

Bod 5 Smlouva č. JH-001030067787/002-ELSS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Starosta předložil zastupitelstvu návrh společnosti EG.D, a.s. na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN na parcele p.č. 1255/1 pro připojení parcely
st. č.130 v k.ú. Příbraz manželů Libuše a Oldřicha Novákových.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí s EG.D, a.s. na parcele 1255/1.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod č. 6 Žádost TJ Sokol Stráž nad Nežárkou, z.s. o finanční příspěvek
TJ Sokol Stráž nad Nežárkou poslal žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2022.
Příspěvek hodlá použít na celoroční krytí nákladů TJ Sokol, na údržbu hřiště, na dopravu na
fotbalová utkání, na sportovní výbavu a na ostatní náklady související s činností TJ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Stráž nad Nežárkou
na rok 2022 ve výši 5000,-Kč
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 7 - Rozpočtové opatření č. 8/2021
Starosta seznámil členy zastupitelstva, v souladu s usnesením zastupitelstva obce č. 18/2021, bod 1,
s rozpočtovými opatřeními č.8/2021:
Převod částky 5000,- Kč z § 3631 „Veřejné osvětlení“ na § 1070 „Rybářství“
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8/2021.

Zapsala: Tichavová
ověřili: Sochna
Havlová

Ing. Jiří Šetka
starosta

