
OZNÁMENÍ 
o konání 10. 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 10. 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 6. května 2020 v 18:00 hod. 
 
Místo konání: Budova kulturního domu – sál  
                            Příbram na Moravě č. 94 
 
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 

- Účetní závěrka PO ZŠ Příbram na Moravě za rok 2019 
- Návrh na schválení hospodářského výsledku PO ZŠ Příbram na Moravě za rok 2019 

4. Směna pozemků ve vlastnictví obce  parc. č. 2940/1, orná půda o výměře 1 798m2 a parc. 
č. 2172/1, orná půda o výměře 695m2 za pozemek  parc. č. 2350, trvalý travní porost o 
výměře 3 292m2 

5. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce – MHJ – Hasičský sbor Příbram 
na Moravě 

6. Investiční úvěr od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu-nákup 
techniky 

7. Kupní smlouva na dodávku techniky – STROM Praha  
8. Rekonstrukce kabinetu, šatny a chodeb MŠ – výběr dodavatele 
9. Obnova rybníku Kuchyňka – schválení zadávací dokumentace a výzvy, obchodní 

podmínky, seznam dodavatelů k vyzvání, ustavení společné komise 
10. Nákup pozemků 
11. Rozpočtová opatření 
12. Různé – SVaK Ivančice, MR Kahan, MAS Brána brněnska, ……………… další zasedání do 

konce června 2020 
13. Usnesení 
14. Závěr 

 
 
Zasedání zastupitelstva je veřejné.  
Vstup povolen pouze se zakrytým obličejem např. rouškou!  
Je nutné dodržovat minimální odstup 2 metry!        
 
                             v. r. 
V Příbrami na Moravě 28.4.2020                                             …………………………………. 
                                                                                                                   Trtilek Rostislav 
                                        starosta 
Vyvěšeno : 28.4.2020 
Sňato: 
 


