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Zápis z 15. jednání Zastupitelstva obce Přibice 
konaného dne 22. 6. 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Místo konání:   Zasedací místnost Obecního úřadu obce Přibice 
Čas zahájení jednání:  19:00 hod. 
 
Přítomni (bez titulů v abecedním pořadí):  
Jozef Beňuš, Miroslav Effenberger, Věra Ficková, Petr Kuchyňka, Ondřej Malinovský, Jiří Netolický, 
Ilona Ruinerová, Václav Valášek 

Omluveni: Jiří Prokeš  
 
 
 
Program: 
 
1. Zahájení  

2. Účetní závěrka za rok 2019 

3. Závěrečný účet za rok 2019 

4. Dotace spolkům 

5. Pozemky 

6. Různé 

7. Diskuse 

8. Ukončení jednání  

 

 

Bod č. 1: ZAHÁJENÍ (SCHVÁLENÍ PROGRAMU, VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ) 

Starosta Ing. Miroslav Effenberger zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že 15. zasedání 
Zastupitelstva obce Přibice bylo v souladu s ustanovením § 93 zákona o obcích ve znění pozdějších 
předpisů v zákonné lhůtě svoláno, pozvánka s programem byla uveřejněna na úředních deskách 
(fyzické i elektronické). Starosta uvedl, že z celkového počtu 9 členů zastupitelstva obce bylo v době 
zahájení přítomno 7 členů, zasedání bylo schopno platně jednat a usnášet se. Zastupitel pan Václav 
Valášek přišel později a pan Jiří Prokeš se omluvil. Starosta upozornil na to, že z jednání zastupitelstva 
je pořizován zvukový záznam, který nebude zveřejňován, avšak všem zastupitelům bude k dispozici 
k přehrání na obecním úřadu.  
Dále přečetl návrh programu a následně nechal hlasovat o výše uvedeném programu jednání. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva. 
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Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Beňuš, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Ruinerová 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
Starosta navrhl jako zapisovatelku Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Ilonu Ruinerovou a Jozefa 
Beňuše. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce Přibice 
Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Ilonu Ruinerovou a Ing. Jozefa Beňuše.                     
 
Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Beňuš, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Ruinerová 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
Bod č. 2: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2019 

Účetní závěrka obce za rok 2019 visí na webu v plném znění.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje účetní závěrku obce Přibice za rok 2019. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Beňuš, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Ruinerová 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
Bod č. 3: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019 

Závěrečný účet obce za rok 2019 visí na webu v plném znění, jeho součástí je zpráva o přezkoumání 
hospodaření za rok 2019. Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje závěrečný účet obce Přibice za rok 2019 a souhlasí 
s celoročním hospodařením obce Přibice za rok 2019 bez výhrad.  
 
Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Beňuš, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Ruinerová 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
 
Bod č. 4: DOTACE SPOLKŮM 

Místní spolky pro svou činnost požádaly o dotace. Část dotací je podmíněna přidělením dotace 
spolkům od Jihomoravského kraje.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce na rok 2020 pro: 
Tělovýchovná jednota Přibice, z. s. - 100.000,- Kč na provozní výdaje; 
ZO Český svaz včelařů Vranovice, z. s. – ve výši 5000,- Kč na provozní výdaje; 
Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace (Domeček) – 3.000,- Kč na provozní 
výdaje; 
Myslivecké sdružení Vranovice – Přibice, z. s. – 10.000,- Kč na nákup krmiv a výsadbu; 
Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Přibice, z. s. – ve výši 70.000,- Kč na 
spolufinancování ke krajské dotaci na nákup chladících boxů a 20.000,- Kč na spolufinancování   
žehnání vín a přednáškovou činnost; 
Mužský pěvecký sbor Přibičané, z. s. – 10.000,- Kč na spolufinancování ke krajské dotaci na pořízení 
krojových součástí. 
Pokud spolek neobdrží dotaci od Jihomoravského kraje, nebude projekt spolku spolufinancován 
ani z prostředků obce Přibice.  
 
Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Beňuš, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Ruinerová 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
Bod č. 5: POZEMKY 
 
5.1. Prodej pozemku – předzahrádka u domu č. p. 139. Jedná se o nezastavěnou část parcely 2200/1 
v zastavěném území obce.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku  - předzahrádky -
 p. č. 2200/35 o výměře 88 m2 v k. ú. Přibice za cenu 500,- Kč/m2 pro XXX. Kupující uhradí náklady 
na zpracování geometrického plánu. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Beňuš, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Ruinerová 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
5.2. Prodej pozemku vedle hřbitova současnému nájemci. Jedná se o z části zastavěnou plochu – 
parcela p. č. 1664/73 v zastavěném území obce.  
 
V 19:15 hod. přišel zastupitel pan Václav Valášek. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 1664/73 o výměře 
274 m2 v k. ú. Přibice za cenu 900,- Kč/m2 pro XXX. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 8, jmenovitě Beňuš, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Ruinerová, 
Valášek 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 8. 
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5.3. Prodej části pozemku mimo zastavěné území obce vedle asfaltové polní cesty z hlavní silnice na 
Vranovice směrem ke kolejím.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kupní smlouvu na prodej částí pozemku p. č. 4528 
v k. ú. Přibice, a to části označené jako díl „g“ o výměře 33 m2 Přibice za cenu 50,- Kč/m2 pro XXX, a 
části označené jako díl „h“ o výměře 26 m2 pro XXX, za cenu 50,- Kč/m2. Kupující uhradí podíly 
nákladů na zpracování geometrického plánu. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 8, jmenovitě Beňuš, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Ruinerová, 
Valášek 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 8. 
 
 
5.4. Záměr prodeje části pozemku mimo zastavěné území obce vedle asfaltové polní cesty do lesa za 
hřištěm.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 3440 o výměře cca 600 m2 
v k. ú. Přibice. Žadatel na své náklady nechá provést oddělení pozemku geometrickým plánem tak, 
aby nově vzniklá část obecního pozemku byla oddělena hranicí ve vzdálenosti 3 m od okraje 
asfaltové komunikace. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Ruinerová, Valášek 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 1, jmenovitě Beňuš.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
5.5. Majetkoprávní vypořádání se SUS JMK  
Obec vlastní pozemek p. č. 2198/10, který leží pod hlavní silnicí na Pohořelice, naproti tomu 
Jihomoravský kraj – SUS vlastní pozemek pod obecní cyklostezkou, a to p. č. 2206/10 a 2206/11. Tyto 
pozemky by bylo vhodné s krajem směnit.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr směny obecního pozemku p. č. 2198/10 v k. ú. Přibice 
pod hlavní silnicí. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 8, jmenovitě Beňuš, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Ruinerová, 
Valášek 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 8. 
 
 
Bod č. 6: RŮZNÉ 
 
6.1. Rýsuje se dotace na dalších 270 tis. Kč na VPP. 
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6.2. Dodatek o provozování vodovodu 2. etapa Svobodný Hájek 
Jedná se o posledních 46 m, o které byl prodloužen vodovod v lokalitě Svobodný Hájek. Vodovod 
provozuje VAK Břeclav.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o provozování ze dne 10. 3. 2004 
vodního díla pro veřejnou potřebu – vodovodu vybudovaného v rámci stavby: „Přibice – 
novostavby RD, lokalita Svobodný Hájek, dostavba infrastruktury“ (SO 303 – Vodovod) s VaK 
Břeclav, a.s. 
  
 
Hlasování:  
„PRO“ - 8, jmenovitě Beňuš, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Ruinerová, 
Valášek 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 8. 
 
 
6.3. Prodloužení lhůty splatnosti stanovené zastupitelstvem – Pískovna Pohořelice. 
Pískovna Pohořelice žádá o prodloužení lhůty splatnosti částky 100 tis. Kč.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje prodloužení platby ve výši 100 tis. Kč pro firmu Pískovna 
Pohořelice, s. r. o., stanovené usnesením zastupitelstva č. 178/13/2020, a to do 31. 12. 2020.  
 
Hlasování:  
„PRO“ - 8, jmenovitě Beňuš, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Ruinerová, 
Valášek 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 8. 
 
6.4. Zpráva o kontrole finančního výboru 
Předsedkyně finančního výboru paní Ilona Ruinerová přečetla zprávu z kontroly, která byla 
provedena 18. 6. 2020 a byla zaměřena na kontrolu pokladny, rozpočtu dle výkazu FIN k 31. 5.2020 
a využití pravomoci starosty provádět rozpočtová opatření s omezením změn mezi závaznými 
ukazateli na straně výdajů do 100.000,- Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí zprávu finančního výboru. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 8, jmenovitě Beňuš, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Ruinerová, 
Valášek 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 8. 
 
 
Bod č. 7:  DISKUSE 

V rámci diskuse nebyly žádné příspěvky. 
 
Bod č. 8:  UKONČENÍ JEDNÁNÍ 

Starosta ukončil jednání ve 20:04 hod. 
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 22. 6. 2020 
 
 

191/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva. 

192/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání 
Zastupitelstva obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Ilonu 
Ruinerovou a Ing. Jozefa Beňuše.       

193/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje účetní závěrku obce Přibice za rok 2019. 

194/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje závěrečný účet obce Přibice za rok 2019 
a souhlasí s celoročním hospodařením obce Přibice za rok 2019 bez výhrad.  

195/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce na rok 2020 pro: 
Tělovýchovná jednota Přibice, z. s. - 100.000,- Kč na provozní výdaje; 
ZO Český svaz včelařů Vranovice, z. s. – ve výši 5000,- Kč na provozní výdaje; 
Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace (Domeček) – 3.000,- Kč 
na provozní výdaje; 
Myslivecké sdružení Vranovice – Přibice, z. s. – 10.000,- Kč na nákup krmiv 
a výsadbu; 
Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Přibice, z. s. – ve výši 70.000,- Kč 
na spolufinancování ke krajské dotaci na nákup chladících boxů a 20.000,- Kč 
na spolufinancování   žehnání vín a přednáškovou činnost; 
Mužský pěvecký sbor Přibičané, z. s. – 10.000,- Kč na spolufinancování ke krajské 
dotaci na pořízení krojových součástí. 
Pokud spolek neobdrží dotaci od Jihomoravského kraje, nebude projekt spolku 
spolufinancován ani z prostředků obce Přibice.  

196/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku - 
předzahrádky - p. č. 2200/35 o výměře 88 m2 v k. ú. Přibice za cenu 500,- Kč/m2 pro 
XXX. Kupující uhradí náklady na zpracování geometrického plánu. 

197/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku 
p. č. 1664/73 o výměře 274 m2 v k. ú. Přibice za cenu 900,- Kč/m2 pro XXX. 

198/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje kupní smlouvu na prodej částí pozemku 
p. č. 4528 v k. ú. Přibice, a to části označené jako díl „g“ o výměře 33 m2 Přibice za 
cenu 50,- Kč/m2 pro XXX, a části označené jako díl „h“ o výměře 26 m2 pro XXX, za 
cenu 50,- Kč/m2. Kupující uhradí podíly nákladů na zpracování geometrického plánu. 

199/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 3440 
o výměře cca 600 m2 v k. ú. Přibice. Žadatel na své náklady nechá provést oddělení 
pozemku geometrickým plánem tak, aby nově vzniklá část obecního pozemku byla 
oddělena hranicí ve vzdálenosti 3 m od okraje asfaltové komunikace. 

200/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr směny obecního pozemku p. č. 2198/10 
v k. ú. Přibice pod hlavní silnicí. 

201/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o provozování ze dne 
10. 3. 2004 vodního díla pro veřejnou potřebu – vodovodu vybudovaného v rámci 
stavby: „Přibice – novostavby RD, lokalita Svobodný Hájek, dostavba infrastruktury“ 
(SO 303 – Vodovod) s VaK Břeclav, a.s. 

202/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje prodloužení platby ve výši 100 tis. Kč pro firmu 
Pískovna Pohořelice, s. r. o., stanovené usnesením zastupitelstva č. 178/13/2020, 
a to do 31. 12. 2020.  



 Zápis z 15. jednání Zastupitelstva obce Přibice 

 

Parafa ověřovatele: Strana 7 z 7 Parafa ověřovatele: 
 

 

203/15/2020 Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí zprávu finančního výboru. 

 
 
 
 
 

 

Zapsala: Ověřili: Schválil: 
  Starosta: 
 
Mgr. Šárka Kuchyňková 

 
Ilona Ruinerová 

 
Ing. Miroslav Effenberger, DiS. 

 
Datum: 

 
Datum: 

 
Datum: 

 
Podpis: 

 
Podpis: 

 
Podpis: 

 
 

 
Místostarosta: 

 
Ing. Jozef Beňuš Mgr. Jiří Netolický 
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