
OZNÁMENÍ 
o konání 4. veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Příbram na Moravě 
____________________________________________________________________________ 

 
Úřad obce Příbram na Moravě v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání III. veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Příbram na Moravě ve volebním období 2018 - 2022 svolaném starostou 

obce v souladu s §92 odst. 1 a §103 odst. 5 zákona o obcích. 
 
Termín konání: středa 10. dubna 2019 v 18:00 hod. 
 
Místo konání: Budova obecního úřadu – zasedací místnost  
                            Příbram na Moravě č. 33 
 
Navržený program:  
Program jednání: 

1. Zahájení, administrativní záležitosti (určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele, návrh na 
doplnění programu jednání, schválení předloženého resp. upraveného programu 
jednání….) 

2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva – Kulturní, Stavební, Kontrolní, Finanční 
3. Informace o činnosti zřízených příspěvkových organizací - ZŠ a MŠ 

- Navýšení kapacity z 25 na 28 dětí 
- Zápis do MŠ se koná 15.5.2019 a do ZŠ 10.4.2019  

4. Pronájem nebytových prostor pohostinství č. p. 94 
5. Výběr dodavatele – přístřešek u Kulturního domu 
6. Výběr dodavatele – zpevněná plocha v areálu TJ Sokol 
7. Výběr dodavatele – elektroinstalace v areálu TJ Sokol 
8. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce  –  

-                                                Moravská hasičská jednota – Hasičský sbor Příbram na Moravě 
9. Cestovní náhrady 
10. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Příbram n. M. za rok 2018 – Policie ČR 
11. Provádění rozpočtových opatření starostou obce 
12. Rozpočtové opatření 
13. Různé – zaměstnanci obce, Dotace z JMK – PRV, OKD, SDH, Splašková kanalizace a 

čistírna odpadních vod, Zmařená investice – znalecký posudek na pozemky parc. č. 760 a 
2015, rybník Kuchyňka – záměr směny pozemku parc. č. 2665 za pozemek – ky ve 
vlastnictví obce, tenisové kurty – záměr směny pozemku parc. č. 2341 + pozemku v jeho 
okolí o celkové rozloze 262m2 za pozemky ve vlastnictví obce parc. č. 10/2 o rozloze 
22m2 a parc. č. 9 o rozloze 22m2, SVaK Ivančice, MR Kahan, MAS Brána brněnska ……další 
řádné zasedání 12. června 2019 

14. Usnesení 
15. Závěr  

 
Zasedání zastupitelstva je veřejné        
 
               v. r. 
V Příbrami na Moravě 1.4.2019                                          …………………………………. 
                                                                                                                 Trtilek Rostislav 
                                        starosta 
Vyvěšeno : 1.4.2019 
Sňato:            


