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USNESENÍ 

Z 20. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE 
PŘÍBRAM NA MORAVĚ 

KONANÉHO DNE 22.6.2016 
 
Zastupitelstvo se v počtu 7 přítomných zastupitelů z celkového počtu 7 usneslo takto: 
  
 
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 
 
20/1 ZO schvaluje upravený program jednání 
20/2 ZO schvaluje zprávu kontrolního výboru  
20/3 ZO schvaluje navýšení rozpočtu školy o 35 000,- Kč na zakoupení nábytku do učebny 
20/4 ZO schvaluje pořízení houpacího hnízda v hodnotě do 35 000,- Kč od firmy Mukov Vysoké Popovice 
20/5 ZO schvaluje účetní závěrku PO ZŠ Příbram na Moravě za rok 2015 
20/6 ZO schvaluje výsledek hospodaření ve výši 13  024,70 Kč a jeho převod do rezervního fondu 
20/7 ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 036001/16/OŽP na hospodaření v lesích v JMK.  Obec obdrží dotaci ve 

výši 29 485,- Kč 
20/8 ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na opravu rozvodů užitkové vody a odpadů v ZŠ Příbram na Moravě. Obec 

obdrží dotaci ve výši 56 000,- Kč 
20/9 ZO schvaluje realizaci výměny rozvodů užitkové vody, odpadů, sanity, obkladů v ZŠ společností XEVAT Rosice v částce 140 941,- Kč 
20/10 ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na zlepšení materiálně-technického vybavení JSDH Příbram na Moravě 

(rekonstrukce dopravního automobilu). Obec obdrží dotaci ve výši 200 000,- Kč 
20/11 ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě č. ZN 1030030601/002 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu za úplatu 1 000,- 

Kč pro obec na parc. č. 2223 a 2247/1 zapsané na LV 10001 v k.ú. Příbram na Moravě na umístění stavby s názvem ,,Příbram na 
Moravě – zemní kabelové vedení NN“ (Prokopcová) 

20/12 ZO schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol Příbram na Moravě ve výši 100 000,- Kč a zároveň pověřuje starosty k podpisu smlouvy 
20/13     ZO schvaluje dodatek Smlouvy o nájmu pozemků uzavřené dne 24.11.2008 , který zvyšuje nájemné na  

3 300,-Kč/ha/rok, s účinnou platností od roku 2016. Dodatek musí být sepsán do 30.9.2016  
20/14 ZO schvaluje realizaci fasády na stěně budovy OÚ č. II od souseda Morávka společností Bohumil Poláček Zbýšov v částce 138 489,- 

Kč 
20/15 ZO schvaluje výměnu oken v budově II.OÚ firmou PB Plast Vyškov v částce 36 544,- Kč 
20/16 ZO souhlasí s umístěním elektrického vedení na parcele č. 2174, na které musí být zpracovaný projekt, které    musí být realizováno  

v souladu s ČSN a na které žadatel po realizaci zpracuje geometrické zaměření. 
20/17     ZO nesouhlasí s vyčleněním šířky 10m z parcel č. 2177 a 2178 a následným vydáním záměru odprodeje. 
20/18 ZO nesouhlasí se záměrem odprodeje parcel č. 2177 a č. 2178. 
20/19 ZO souhlasí s vyčleněním šířky 6 m z jižní strany z parcel č. 2177 a č. 2178 a následným vydáním záměru odprodeje 
20/20 ZO schvaluje nové znění stanov Svazku vodovodů a kanalizací se sídlem Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice, IČ: 49458892, podle 

předloženého návrhu 
20/21 ZO schvaluje směnu pozemku parc.č. 34/4 o výměře 192m2(obecní) za pozemek parc.č. 34/5 o výměře 139m2 (církevní) s tím, že 

Římskokatolická církev doplatí obci 45 000,- Kč  a dále zajistí sepsání kupní smlouvy a ponese veškeré náklady spojené se zajištěním 
vkladu do katastru nemovitostí a platbou daně. 

20/22 ZO schvaluje poskytnutí dotace Sdružení rybáři Příbram ve výši 10 000,- Kč 
20/23 ZO schvaluje dar Sdružení rybáři Příbram - rybí obsádku ve výši 40 000,- Kč 
20/24 ZO schvaluje zveřejnění záměru na odprodej pozemku parc. č. 2226 o výměře 84 m2 
20/25 ZO schvaluje zveřejnění záměru na odprodej pozemku parc. č. 2229 o výměře 83 m2 
20/26 ZO schvaluje účetní závěrku obce Příbram na Moravě za rok 2015 
20/27 ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 a to bez výhrad 
20/28 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9 a to navýšení příjmů o 347 700,- Kč (dotace z MŽP na OÚ, dividenda a věcná břemena) a  

výdajů o 147 700,- Kč (příspěvek TJ Sokol, pojistka auta, materiál zeleň, přesuny pol. a paragrafů) a  o 200 000,- Kč se zvyšuje 
financování 

 
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ: 

 
 ZO bere na vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru 
 ZO bere na vědomí zprávu o darování dvou vozů pro JSDH  
 ZO bere na vědomí závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací za rok 2015 
 ZO bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Kahan za rok 2015  

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


