Z Á P I S

č. 27/2018

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 23. 3. 2018 od 18.30 hodin v budově OÚ
________________________________________________________________________________
PŘÍTOMNI: J. Němec, J. Krůšek, I. Havlová, B. Tichavová, J. Šetka, M. Chalupa
OMLUVENI: V. Sochna
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 14. 3. do 23. 3. 2018. Současně byla
zveřejněna i na elektronické úřední desce.
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Šetku a p. Krůška a zapisovatelkou pí. Tichavovou.
NAVRŽENÝ PROGRAM:
1. Schválení úvěrové smlouvy na doplnění financování stavebních úprav domu čp. 81
2. Schválení rozpočtu obce Příbraz na rok 2018
K návrhu programu navrhl starosta doplnit bod:
3. Žádost SKV Příbraz o dotaci na činnost v roce 2018
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
Bod 1 – Schválení úvěrové smlouvy na doplnění financování stavebních úprav domu čp. 81
Česká spořitelna, a.s. předložila Smlouvu o úvěru č. 0317735419 zpracovanou ve smyslu závazné nabídky
ze dne 27. 2. 2018 projednané na jednání zastupitelstva dne 2. 3. 2018. Ve smyslu usnesení zastupitelstva č.
26/2018-3 navrhuje starosta uzavřít smlouvu o úvěru v předloženém znění.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o úvěru č. 0317735419 s Českou spořitelnou,
a.s. v předloženém znění.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 2 - schválení rozpočtu obce Příbraz na rok 2018
Starosta předložil zastupitelstvu zpracovaný návrh rozpočtu, který byl vyvěšen na úřední desce obecního
úřadu od 7. 3. do 22. 3. 2018. Starosta pak vyzval zastupitele k předložení návrhů na případné doplnění
nebo úpravu rozpočtu. Žádný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje schodkový rozpočet na rok 2018 dle návrhu, který je přílohou
zápisu, s příjmy ve výši 3 738.100,- Kč a výdaji ve výši 10 358.910,- Kč. Schodek ve výši
6 620.810,- Kč bude financován zůstatkem na běžném účtu a čerpáním úvěru dle schválené
úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s.. Zastupitelstvo zároveň zmocňuje starostu obce
k provádění rozpočtových opatření v příjmech neomezeně a ve výdajích v rozsahu do
50.000,- Kč mezi paragrafy a rozpočtových opatření v souvislosti se zapojením účelově
přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů (v příjmech i ve výdajích). O těchto
rozpočtových opatřeních bude starosta informovat na nejbližším zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 3 - Žádost SKV Příbraz o dotaci na činnost v roce 2018
Starosta přednesl zastupitelstvu žádost SKV Příbraz z.s. o příspěvek na činnost v roce 2018, zejména na
pokrytí nákladů na uspořádání orientačního závodu „Po stopách Jacka Ferneta“.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku SKV Příbraz z.s. na krytí nákladů
spojených s uspořádáním cyklistického orientačního závodu „Po stopách Jacka Ferneta“
v roce 2018 ve výši 10 000,- Kč za podmínek dle návrhu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

zapsala: Tichavová
ověřili: Šetka
Krůšek

___________________
Ing. Jiří Němec
starosta

