Z Á P I S

č. 25/2018

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 2. 2. 2018 od 18.30 hodin v budově OÚ
________________________________________________________________________________
PŘÍTOMNI: J. Němec, J. Krůšek, I. Havlová, V. Sochna, B. Tichavová
OMLUVENI: J. Šetka, M. Chalupa
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 24.1. do 2. 2. 2018. Současně byla zveřejněna i na
elektronické úřední desce.
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Sochnu a p. Krůška a zapisovatelkou pí. Tichavovou.
NAVRŽENÝ PROGRAM:
Oslavy obce IX.2018, revokace usnesení 23/2017-6
Smlouva o zřízení VB s E.ON Distribuce na parcele 1245
Žádost Ing. Blažkové o dotaci spolku Příbrazský Plaváček z.s. na projekt „Příbraz patří dětem 2018“
Žádost TJ Sokol ve Stráži nad Nežárkou, z.s. o poskytnutí příspěvku na činnost
Žádost o dotaci – Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň
Žádost Metha, z.ú. o dotaci na zajištění služby Terénní program v roce 2018
Projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ v roce 2018
Smlouva o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce o zřízení věcného břemene umístění kabelového
vedení NN na parcele č. 1236/3
9) Povinná minimální odměna starosty dle NV č. 318/2017 Sb.
10) Projednání návrhu znaku a vlajky obce Příbraz
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
Bod 1 - Oslavy obce v září 2018, revokace usnesení 23/2017-6
Starosta připomněl zastupitelstvu informaci o chystaných oslavách 500. výročí první písemné zmínky o obci
Příbraz. Usnesením 23/2017-6 schválilo zastupitelstvo příspěvek na pořádání oslav ve výši 30.000,- Kč, když
v té době nebyl znám ani přibližný plán a rozpočet akce. Nyní předložil přípravný výbor upřesněný rozpočet,
kde se počítá se zajištěním dechové hudby „Božejáci“ na odpolední hraní k tanci a poslechu, hudební skupiny
„Klaret“ ze Stráže nad Nežárkou pro večerní hraní, zapůjčení stanů, lavic a stolů, pódia, tanečního parketu,
stánků pro předvádění řemesel a dalšími drobnými výdaji. Předpokládaný rozpočet činí 85.000,- Kč. Přípravný
výbor žádá, aby zastupitelstvo znovu posoudilo tuto situaci a upravilo své předešlé usnesení.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou usnesení č. 23/2017-6 v tom smyslu, že schvaluje finanční
příspěvek na oslavy ve výši 85.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 2 - Smlouva s E.ON Distribuce, a.s., o zřízení VB služebnosti energetického vedení na pozemku p.č.
1245
Starosta předložil zastupitelstvu návrh E.ON Distribuce a.s., ke schválení smlouvy na zřízení věcného
břemene zřídit, provozovat, opravovat a udržovat kabelové vedení NN na pozemku p.č. 1245 v k.ú. Příbraz.
Vzhledem k již schválené smlouvě o smlouvě budoucí dle usnesení č. 21/2017-7, navrhuje smlouvu schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Příbraz schvaluje smlouvu č. JH-014330046108/001 s E.ON Distribuce a.s., na
zřízení věcného břemene zřídit, provozovat, opravovat a udržovat kabelové vedení NN na pozemku p.č.
1248 v k.ú. Příbraz včetně stanovení jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene ve výši 1000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 3 - žádost Ing. Blažkové o příspěvek spolku Příbrazský Plaváček z.s. na projekt „Příbraz patří
dětem 2018“

Starosta předložil zastupitelstvu žádost Ing. Blažkové o dotaci v roce 2018 na projekt „Příbraz patří dětem
2018“ s obdobnou tématikou jako minulé projekty „Příbraz patří dětem“ a „Žijeme tu spolu“. Žádost byla
doplněna podrobným harmonogramem a rozpočty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace spolku Příbrazský Plaváček z.s. na realizaci
projektu „Příbraz patří dětem 2018“ v roce 2018 ve výši 15 000,- Kč za podmínek dle návrhu

smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 5
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
2018.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Sokol ve Stráži nad Nežárkou na
celoroční krytí nákladů TJ spojených s údržbou hřiště a s dopravou na fotbalová utkání v roce
2018 ve výši 5 000,- Kč za podmínek dle návrhu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 5
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 2.000,Kč na činnost organizace v roce 2018. Vzhledem k výši požadované částky, navrhuje starosta poskytnout
dotaci formou daru.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru Hospicové péči sv. Kleofáše v Třeboni na činnost
organizace v roce 2018 ve výši 2 000,- Kč za podmínek dle návrhu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 6 – Žádost Metha, z.ú. o dotaci na zajištění služby Terénní program
Starosta předložil zastupitelstvu žádost provozovatele sociálních služeb Metha, z.ú., který se na okrese
Jindřichův Hradec podílí na realizaci protidrogové politiky, o dotaci na zajištění běžného provozu služby
Terénní program ve výši 1150,- Kč v roce 2018. 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 Metha, z.ú. na
zajištění služby Terénní program v roce 2018 ve výši 1150,- Kč za podmínek dle návrhu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Bod 7 - Projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Starosta předložil zastupitelstvu žádost pražského spolku Lungta o připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2018
vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na budově úřadu.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Příbraz projednalo a schválilo návrh na připojení k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 8 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění kabelového vedení NN na
parcele č. 1263/3

Starosta předložil zastupitelstvu návrh E.ON Distribuce a.s. na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o

zřízení práva odpovídající věcnému břemeni uložení kabelu NN na parcele p.č. 1263/3 pro připojení
parcely pana Adama Macháčka pro E.ON Distribuce a.s.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající
věcnému břemeni uložení kabelu NN na parcele p. č. 1263/3 pro připojení parcely pana Adama
Macháčka pro E.ON Distribuce a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 5
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 9 - Povinná minimální odměna starosty dle NV č. 318/2017 Sb.
Starosta seznámil zastupitelstvo s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., které stanovuje minimální měsíční odměnu
neuvolněnému starostovi v obci 1. velikostní kategorie ve výši 10 950,- Kč. Zmíněné nařízení zvyšuje i možné
odměny zastupitelům.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Příbraz bere informaci na vědomí.
Usnesení nebylo přijato.

Bod 10 - Projednání návrhu znaku a vlajky obce Příbraz
Pavel Koudelka seznámil zastupitelstvo s odůvodněním využití symbolu růže na chystaném obecním znaku.
Zastupitelstvo návrhy projednalo a dohodlo se na odložení schválení podoby znaku obce s tím, že o volbě
rozhodne zastupitelstvo na základě veřejné ankety na webových stránkách obce.

zapsala: Tichavová
ověřili: Sochna
Krůšek

___________________
Ing. Jiří Němec
starosta

