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USNESENÍ 
Z 6. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE 

PŘÍBRAM NA MORAVĚ 
KONANÉHO DNE 11.3.2015 

 
Zastupitelstvo se v počtu 7 přítomných zastupitelů z celkového počtu 7 usneslo takto: 
  
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 
 

6/1 ZO schvaluje upravený program jednání 
 

6/2 ZO schvaluje Dodatek č.1/2015 ke Smlouvě o nájmu pozemků z 24.11.2008, kterým Obec pronajímá pozemky parc.č. 
2523/1, 2548, 2557, 2748, 2828, 2829, 2936, 2940, 3067 o celkové výměře 38 137m2 
 

6/3 ZO schvaluje Dodatek č.1/2015 ke Kupní smlouvě o převodu nemovité věci uzavřené 2.10.2014 na pozemek parc. č.  
2939  - inženýrské sítě k pozemku nejsou součástí převodu vlastnického práva a zůstávají nadále ve vlastnictví obce. 
 

6/4 
 

ZO schvaluje Dodatek č.2/2015 ke Kupní smlouvě o převodu nemovité věci uzavřené 6.10.2014 na pozemek parc. č. 
2840  - inženýrské sítě k pozemku nejsou součástí převodu vlastnického práva a zůstávají nadále ve vlastnictví obce. 
 

6/5 ZO schvaluje smlouvu o pronájmu obecního sálu včetně ceníku za pronájem 
 

6/6       ZO schvaluje zakoupení prostředků na čištění vody v nádrži do 10 000,- Kč 
 

6/7 
 
 

ZO schvaluje revokaci usnesení č. 5/15 podmínky žádosti o grant z rozpočtových prostředků obce Příbram na Moravě 
pro rok 2015 
 

6/8 
 
 

ZO schvaluje revokaci usnesení č. 5/16 podmínky žádosti o grant z rozpočtových prostředků obce Příbram na Moravě 
pro rok 2016 
 

6/9 ZO schvaluje podmínky žádosti o grant z rozpočtových prostředků obce Příbram na Moravě pro rok 2015 včetně 
žádosti a smlouvy 
 

6/10 ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. ZN – 014330031340/002 za úplatu 5 000,- 
Kč pro obec na parc. č. 611/3, 612/4, 2478  zapsaných na LV 10001 v k.ú. Příbram na Moravě na umístění přípojky NN 
(pan Chadim) 
 

6/11 ZO schvaluje zakoupení PC pro starostu do výše 23 541,- Kč 
 

6/12 
 

ZO nesouhlasí s odprodejem obecního pozemku parc.č. 348/2 panu Tiokovi   

6/13 ZO souhlasí s prodloužením střechy na budově OÚ firmou Smutný Zbraslav za 75 110,- Kč 

6/14 ZO souhlasí vybudováním chodníčku kolem budovy obecního úřadu firmou Hort Rapotice do 42 000,- Kč 
 

6/15 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 - to navýšení příjmů o 83 600,- Kč (příjem dotace VPP, ples, přeplatky plynu), 
výdaje 105 600,- Kč – (VPP, ples, hasiči uniformy, oprava kanalizace, rezervy, DDHM) o 22 000,- Kč se zvyšuje financování  
 

6/16 ZO schvaluje Rozpočtový výhled obce Příbram na Moravě na léta 2016 – 2018 
 

  
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ: 

 ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru 
 ZO bere na vědomí informace o SVaK Ivančice, MR Kahan a MAS Brána Brněnska 
 ZO bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci za rok 2014 

 
Zapsala:    Jitka Trávníčková   ……………………… 
 
Ověřovatelé zápisu: Jiří Hájek  ………………………….......                                      Ivo Novák  .…………………………… 
 
 
            .……………………………                                                                                                                                 ….…………………………… 
                   starosta                                                                                                                                místostarosta 
            Rostislav Trtilek                                                 Ladislav Hvězda 


