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USNESENÍ 
Z 2. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE 

PŘÍBRAM NA MORAVĚ 
KONANÉHO DNE 19.11.2014 

 

Zastupitelstvo se v počtu 6 přítomných zastupitelů z celkového počtu 7 usneslo takto: 
  
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 
 
2/1 ZO schvaluje upravený program jednání 

 
2/2       ZO schvaluje Smlouvu o Povolení stavby zpevněné polní cesty a protierozní opatření v k.ú. Příbram na Moravě na 

parc.č.2172/2 o výměře 23m2 a parc.č. 2173/2 o výměře 7m2- uzavřenou se Státním pozemkovým úřadem  Brno – 
venkov a současně schvaluje bezúplatné převzetí od SPÚ účelových komunikací a společných zařízení v rámci stavby 
,,Polní cesta a protierozní opatření v k.ú. Příbram na Moravě“ které proběhne po kolaudaci stavby 
 

2/3 ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou Ekostavby Brno s.r.o na stavební práce v hodnotě 484 000,- Kč 
 

2/4 ZO schvaluje zalesnění a oplocení terénních úprav lokality „Kratochvilův vévuzek“ v částce 32 791,- Kč správcem lesa 
Ing. Jaroslavem Klusákem 
 

2/5       ZO schvaluje dodávku a montáž ocelové konstrukce lávky pro pěší nad bezpečnostním přepadem na Rybníku Kuchyňka 
v částce 23 716,- Kč od Pohonservisu Vicenice  
 

2/6        ZO schvaluje smlouvu o právu provést stavbu, která spočívá v tom, že SUS  JMK vybuduje a bude provozovat v souladu 
s projektovou dokumentací pro stavební povolení na dotčených částech pozemků stavbu II/395 Zastávka – hranice 
kraje. Také části těchto pozemků budou trvale vyjmuty z plnění funkcí lesa.  
 

2/7       ZO Příbram na Moravě zřizuje stavební výbor, který bude jednočlenný 
 

2/8 ZO  Příbram na Moravě volí předsedou stavebního výboru Ivo Nováka 
 

2/9 ZO Příbram na Moravě schvaluje odměnu neuvolněnému předsedovi stavebního výboru ve výši 1 060,- Kč (tj. 880 Kč za 
výkon funkce předsedy výboru + příplatek za obyvatele ve výši 180 Kč); odměna bude vyplácena od 1.12.2014 
 

2/10    ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu za úplatu 1 000,- Kč pro obec na parc.č. 2922/1  
zapsané na LV 10001 v k.ú. Příbram na Moravě na umístění přípojky NN (pan Horák) se společností EON 
 

2/11 ZO schvaluje aktualizovanou Směrnici č.4/2014 Oběh účetních dokladů 
 

2/12 ZO pověřuje starostu k provádění rozpočtových opatření do výše 400 000,- Kč na každé rozpočtové opatření s tím, že na 
následném zasedání zastupitelstva obce, zastupitelstvo toto rozpočtové opatření schválí 
 

2/13 ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH na rok 2014 na odbornou přípravu. 
Obec obdrží dotaci ve výši 2 000,- Kč z odboru kanceláře hejtmana Jihomoravského kraje 
 

2/14 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 14 a to navýšení příjmů o 18 300,- Kč (dotace volby,VPP) výdaje 18 300,- Kč (volby, 
VPP - přesuny v položkách)  
 

2/15 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 15 a to navýšení příjmů o 1 383 100,- Kč (dotace OÚ, škola, pozemky, Energoregion - 
technika), výdaje 1 833 400,-(dotace OÚ, škola, opravy, materiál obec, přesuny v položkách) 
o 450 300,- Kč se zvyšuje financování 

2/16 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 16 a to navýšení příjmů o 30 000,- Kč (dotace hasiči), výdaje 30 000,-(dotace hasiči, 
přesuny v položkách) 
 

2/17 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 17 a to navýšení příjmů o 21 300,- Kč (dotace VPP), výdaje 0,- (přesuny v položkách) 
a o 21 300,- Kč se snižuje financování 
 

2/18 ZO schvaluje členy kontrolního výboru Terezu Korotvičkovou a Marcelu Patočkovou 

2/19 ZO schvaluje objednání ohňostroje v částce do 5 500,- Kč 
 

 
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ: 

 
ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru 
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru 
ZO bere na vědomí situaci v SVaK Ivančice, MR Kahan a MAS Brána brněnska 
 
Zapsala:    Jitka  Trávníčková   …………………… 
 
 
Ověřovatelé zápisu:       Ivo Novák ………………………….......                                       Robert  Čeléni.…………………………… 
 
 
                                    .……………………………                                                                                                                                            
                                             starosta               
                                                            Rostislav Trtilek                                             


