Z Á P I S

č. 30/2018

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 7.9. 2018 od 18.30 hodin v budově OÚ
_______________________________________________________________________________
PŘÍTOMNI: J. Němec, J. Krůšek, J. Šetka, V. Sochna, B. Tichavová, I. Havlová, M. Chalupa
OMLUVENI: 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 29. 8. do 7. 9. 2018. Současně byla
zveřejněna i na elektronické úřední desce.
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Šetku a p. Krůška a zapisovatelkou p. Tichavovou.
NAVRŽENÝ PROGRAM:
1) Informace o provedených rozpočtových opatřeních
2) Zprávy kontrolního a finančního výboru
3) Žádost obyvatel Prohánidel čp. 47, čp. 46 a čp. 61 o vybudování vedlejší vodovodní větve k jejich
domům
K návrhu programu navrhl starosta doplnit bod:
4) Stanovení prodejní ceny za knihu „Příbraz, vesnička odkud pocházím“.
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
Bod 1 - Informace o provedených rozpočtových opatřeních
Starosta seznámil zastupitelstvo v souladu s usnesením č. 27/2018-2 s rozpočtovými opatřeními 3 a
4/2018.
Na základě přiznané dotace na počítač do knihovny byly odpovídajícím způsobem zvýšeny i výdaje v §
3314, zvýšené výdaje na refundace byly pokryty větší než předpokládanou vratkou za energie a náklady na
opravu pamětní desky na kostele a boží muka budou pokryty snížením nákladů na opravy domu čp. 81,
které se letos neprostaví.

Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtová opatření č. 3/2018 a 4/2018 na vědomí.
Usnesení nebylo přijato.
Bod 2 - Zprávy kontrolního a finančního výboru
Předseda finančního výboru pan Sochna a předseda kontrolního výboru pan Chalupa přednesli své zprávy.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy kontrolního výboru ze dne 21. 7. 2018 a
finančního výboru ze dne 28. 7. 2018.
Usnesení nebylo přijato.

Bod 3 - Žádost obyvatel Prohánidel čp. 47, čp.46 a čp.61 o vybudování vedlejší vodovodní větve
k jejich domům
Starosta obce přednesl žádost obyvatel domů čp. 47, čp. 46 a čp. 61 na Prohánidlech o zajištění dostupnosti
pitné vody pro jejich domy z důvodů několikaletého sucha. Odhadované náklady jsou cca 400 000,- Kč.
V případě souhlasu zastupitelstva se stavbou, zajistí žadatelé vyhotovení projektové dokumentace a
inženýrské činnosti.
Návrh usnesení:

Usnesení nebylo přijato.
Závěr:
Zastupitelstvo podporuje zavedení vedlejšího vodovodního řadu k domům čp. 47, čp. 46 a čp. 61 na
Prohánidlech a pověřuje p. Šetku zjištěním možností spolufinancování ze strany DSO. Na základě
zjištěných podmínek se k projednání žádosti zastupitelstvo vrátí a rozhodne.
Bod 4 - Stanovení prodejní ceny za knihu „Příbraz, vesnička odkud pocházím“.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se stavem přípravy tisku 2. vydání knihy „Příbraz, vesnička odkud
přicházím“. Kniha je ve výrobě, zatím náklady vychází zhruba na 70 tis. Kč za 110 kusů. Je slíbená dotace

od ministerstva kultury. Starosta navrhuje prodávat za cenu 400,- Kč/kus. Za publikaci v této kvalitě je
cena odpovídající.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovení prodejní ceny za knihu „Příbraz, vesnička odkud
pocházím“ na 400,- Kč za kus.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Zapsala: Tichavová
ověřili: Šetka
Krůšek

___________________
Ing. Jiří Němec
starosta

