Z Á P I S

č. 5/2019

ze schůze zastupitelstva obce Příbraz, která se konala dne 14. 6. 2019 od 18.30 hodin v budově OÚ
_______________________________________________________________________________
PŘÍTOMNI: J. Němec, J. Šetka, V. Sochna, I. Havlová, F. Malý, J. Krůšek
OMLUVENI: B. Tichavová,
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. 5. do 14. 6. 2019. Současně byla
zveřejněna i na elektronické úřední desce.
Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Šetku a p. Krůška a zapisovatelem p. Sochnu.
NAVRŽENÝ PROGRAM:
1) schválení závěrečného účtu obce Příbraz za rok 2018 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za
rok 2018
2) schválení účetní závěrky obce Příbraz za rok 2018
3) žádost o finanční příspěvek společnosti Otevřená OKNA, z.ú.
4) návrh společnosti Ledax o.p.s. na smlouvu o zajištění poskytování sociálních služeb
K návrhu programu navrhl starosta doplnit body:
5) žádost o odkoupení hudební aparatury
6) vyjádření ke členství obce v Turistické oblasti Třeboňsko, z.s.
7) vyřazení nepotřebného majetku
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
Bod 1 - schválení závěrečného účtu obce Příbraz za rok 2018 včetně Zprávy o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018
Starosta předložil zastupitelstvu Závěrečný účet obce za rok 2018 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018. Zprávy byly zveřejněny na úřední desce obce v analogové i v elektronické
podobě od 24.5. do 14.6.2019. Ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 byly
zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm.
písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:
- Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy „A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný
majetek“ – obec uzavřela bezúplatnou smlouvu na zřízení věcného břemene se SÚS Jihočeského
kraje jako oprávněná osoba, ale věcné břemeno nebylo oceněno reprodukční pořizovací cenou a
nebylo zařazeno na účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek.
Chyba byla odstraněna zaúčtováním věcného břemene na účet 028 v hodnotě 1.000,- Kč dne 16.5.2019.
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 ve zkráceném rozsahu za rok 2018.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Příbraz za
rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 krajským
úřadem bez výhrad. Zjištěné chyby a nedostatky budou v dalších letech odstraněny
správným účetním postupem.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 2 - schválení účetní závěrky obce Příbraz za rok 2018 k 31.12.2018
Účetní paní Sochnová předložila zastupitelstvu kromě Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2018 krajským úřadem projednávané v předchozím bodě, také Výkaz zisků a ztrát, Přílohu účetní
závěrky k 31. 12. 2018 a dále inventarizační zprávu k 31. 12. 2018.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Příbraz za rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 3 - žádost o finanční příspěvek společnosti Otevřená OKNA, z.ú.
Starosta předložil zastupitelstvu žádost společnosti Otevřená OKNA, z.ú. z Jindřichova Hradce o
poskytnutí mimořádného 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 6 800,Kč, větší 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 2019 ve
výši 4 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 4 - návrh společnosti Ledax o.p.s. na smlouvu o zajištění poskytování sociálních služeb
Starosta předložil zastupitelstvu návrh smlouvy společnosti Ledax o.p.s. o zajištění poskytování sociálních
služeb v obci. Společnost nabízí poskytování pečovatelské služby v domácnostech, poskytování osobní
asistence a poskytování terénní odlehčovací služby pro občany. Cena plnění je v návrhu smlouvy stanovena
na 8.000,- Kč na uživatele a rok.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce uzavření smlouvy se společností Ledax o.p.s. zamítá.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 5 - žádost o odkoupení hudební aparatury
Starosta předložil zastupitelstvu žádost pana Martina Chalupy o odkoupení hudební aparatury, která byla
pořízena v roce 2012 a 2013 za cca 57 tisíc Kč a používána místní skupinou Vojtěchomor. Skupina se již
déle než dva roky neschází a nevystupuje. Pan Chalupa argumentuje, že pro potřeby obce na ozvučení
obecních schůzi nebo veřejných oslav je aparatura předimenzovaná. Za získané peníze si může obec pořídit
novou, menší a jednodušší aparaturu. Podle účetních záznamů je zůstatková hodnota necelých 20.000,- Kč.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej hudební aparatury za 30tis. Kč. Za obdržené peníze
bude pořízena nová aparatura vhodná pro potřeby obce.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 6 - vyjádření ke členství obce v Turistické oblasti Třeboňsko, z.s.
Starosta seznámil zastupitelstvo s nabídkou manažerky Turistické oblasti Třeboňsko z.s. na členství obce
v tomto spolku samostatně. Obec zde byla členem v rámci Sdružení obcí regionu Třeboňsko, toto členství
ale zaniklo.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce zamítlo vstup do Turistické oblasti Třeboňsko z.s.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 7 – vyřazení nepotřebného majetku
Starosta informoval zastupitele o poškození kompostového teploměru a zakoupení nového a navrhuje jeho
vyřazení z majetku.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení kompostového teploměru z důvodu poškození
z majetku obce.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zapsal: Sochna
ověřili: Šetka
Krůšek

___________________
Ing. Jiří Němec
starosta

