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Místo konání:   Zasedací místnost Obecního úřadu obce Přibice 
Čas zahájení jednání:  18:00 hod. 
 
Přítomni (bez titulů v abecedním pořadí):  
Irena Doležalová, Miroslav Effenberger, Vladimír Koneček, Petr Kuchyňka, Ondřej Malinovský, 
Jiří Netolický, Jiří Prokeš, Martin Vlk 

Omluveni: František Stankovič 
 
 
Program: 

1. Zahájení  

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů 

3. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 

4. Pozemky 

5. Rozpočtové opatření  

6. Nákup plošiny 

7. Smlouva o dílo na zpracování změny územního plánu 

8. Nákup stavebního materiálu 

9. Plán činnosti finančního výboru na rok 2018 

10. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018 

11. Různé 

12. Diskuse 

13. Ukončení jednání  

 

Bod č. 1: ZAHÁJENÍ SCHVÁLENÍ PROGRAMU) 

Starosta Ing. Miroslav Effenberger zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že 27. zasedání 
Zastupitelstva obce Přibice bylo v souladu s ustanovením § 93 zákona o obcích ve znění pozdějších 
předpisů v zákonné lhůtě svoláno a uveřejněno na úředních deskách (fyzické i elektronické). Občané byli 
informováni prostřednictvím sms zpráv a hlášením rozhlasu. Dále 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 František Stankovič se z jednání omluvil a pan Ing. Ondřej Malinovský se 
dostavil později.  
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 uvítal na 
jednání právničku MU Brno PhDr. Mgr. Monu Nechvátalovou, která se zabývá Obecným nařízením 
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o ochraně osobních údajů (GDPR). Starosta navrhl změnu v programu, a to přesun bodu týkajícího se 
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů na pozici 3, oproti programu zveřejněnému s pozvánkou na 
úředních deskách, kde byl tento bod na 5. místě. Poté nechal hlasovat o výše uvedeném upraveném 
programu jednání. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva. 
 
Hlasování:  
„PRO“ -  7, jmenovitě Doležalová, Effenberger, Koneček, Kuchyňka, Netolický, Prokeš, Vlk,  
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
Bod č. 2: VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ 

Starosta navrhl jako zapisovatelku paní Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu paní Irenu 
Doležalovou a pana Jiřího Prokeše. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce Přibice 
Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Irenu Doležalovou a Jiřího Prokeše.                                   
 
Hlasování:  
„PRO“ -  7, jmenovitě Doležalová, Effenberger, Koneček, Kuchyňka, Netolický, Prokeš, Vlk,  
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
Bod č. 3: GDRP 

Díky nové legislativě evropské unie jsou mimo jiné i obce povinny od 25. 5. 2018 dodržovat Obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Má tím být zvýšena ochrana osobních údajů a za 
nedodržování hrozí vysoké pokuty. Pro obec to znamená, že si musí ze svého rozpočtu za nemalé peníze 
hradit tzv. pověřence. Pověřenec musí být certifikovaná osoba a má mít právní vzdělání a bude pro obec 
zabezpečovat kontrolní funkci k této problematice. Hlavním úkolem pověřence bude monitorování 
souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z nařízení, provádění interních auditů, 
školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat. Stejné povinnosti jako obec bude mít 
i škola.  Tato služba podle prvotních průzkumů vycházela na cca 20.000,- Kč měsíčně, proto se na poradě 
starostů Pohořelicka řešila možnost společného pověřence za většinu obcí v regionu, čímž se dosáhlo 
úspory cca poloviny nákladů. Předběžné výběrové řízení provedené na Pohořelicku na poradě starostů 
označilo jako nejvýhodnější nabídku paní PhDr. Mgr. Mony Nechvátalové, právničky právního odboru 
Masarykovy univerzity. Předpokládaná cena by byla cca 10.000,- Kč měsíčně vč. školy a smlouva by se 
uzavírala na 5 let. V tomto případě by se již nedělalo výběrové řízení na jednotlivých obcích, protože 
jednotlivé obce by samostatně takové úspory nemohly dosáhnout.  
K problematice dále hovořila a na dotazy zastupitelů odpovídala PhDr. Mgr. Mona Nechvátalová. 
 
V 18:08 hod. přišel zastupitel pan Ing. Ondřej Malinovský. 
 
 
Bod č. 4: POZEMKY  

4.1  PRODEJ POZEMKŮ POD STÁVAJÍCÍMI GARÁŽEMI NAD BYTOVKAMI 
Jedná se o pozemky pod stávajícími vojenskými garážemi. Majitelé si postupně vyřizují potřebné 
dokumenty na stavebním úřadě. Záměr prodeje byl uveřejněn již cca před rokem a čekalo se právě na 
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potřebné dokumenty od stavebního úřadu, aby mohlo k prodeji vůbec dojít. Na pozemky byl zpracován 
i znalecký posudek, který stanovil cenu na 430,- Kč/m2.  
Dále bylo v minulosti přijato usnesení o prodeji pozemku pod garáží zemřelého XXX. Dosud není 
vyřešeno dědictví a je nutno tedy zrušit původní usnesení o prodeji č. 111/10/2015 a č. 192/16/2016.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvy na prodej pozemků v k. ú. Přibice pod vojenskými 
garážemi za cenu 430,- Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem: 
p. č. st. 629 o výměře 1 m2 pro XXX 
p. č. st. 658 o výměře 24 m2 a st. 667 o výměře 3 m2 pro SJM XXX  
p. č. st. 659 o výměře 22 m2 pro XXX 
p. č. st. 660 o výměře 23 m2 pro XXX 
p. č. st. 661 o výměře 24 m2 pro XXX 
p. č. st. 662 o výměře 25 m2 pro XXX 
p. č. st. 663 o výměře 27 m2 pro XXX, 
p. č. st. 664 o výměře 26 m2 pro SJM XXX 
p. č. st. 665 o výměře 32 m2 pro XXX 
p. č. st. 666 o výměře 28 m2 pro SJM XXX. 
 
Hlasování:  
„PRO“ -  8, jmenovitě Doležalová, Effenberger, Koneček, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Vlk,  
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 8. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce ruší usnesení 111/10/2015 a 192/16/2016 o prodeji pozemku pod garáží XXX 
z důvodu úmrtí.   
 
Hlasování:  
„PRO“ -  8, jmenovitě Doležalová, Effenberger, Koneček, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Vlk,  
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 8. 
 
 
4.2  VÝKUP POZEMKU CESTA DO KASÁREN  
Nabídka vlastníka na odprodej části pozemku pod cestou do kasáren, a to 50 m2 za celkem 1.000,- Kč.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na výkup pozemku v k. ú. Přibice pod cestou do kasáren, 
a to p. č. 1712/46 o výměře 50 m2 za celkovou cenu 1.000,- Kč.  
 
Hlasování:  
„PRO“ -  8, jmenovitě Doležalová, Effenberger, Koneček, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Vlk,  
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 8. 
 
 
4.3  ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU U BÝVALÉ HOLÍRNY  
Žádost XXX o odprodej části pozemku p. č. 2200/1. Jedná se o část cca 5 m2 vedle jeho domu naproti 
bývalé holírny. Zaměření provede žadatel na své náklady.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 2200/1 v k. ú. Přibice. 
 
Hlasování:  
„PRO“ -  7, jmenovitě Doležalová, Effenberger, Koneček, Kuchyňka, Malinovský, Prokeš, Vlk,  
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 1, jmenovitě Netolický.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
4.4  PRODEJ POZEMKU VE SLINÍKU  
Žádost manž. XXX o odkoupení pozemku ve Sliníku za jejich domem. Záměr byl zveřejněn, následně na 
náklady žadatelů zpracován geometrický plán. Cena byla stanovena na základě znaleckého posudku 
k pozemkům v blízkosti, a to 1533/7, 1533/80 a 1533/4 na cenu 250,- Kč/m2.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej části obecního pozemku v k. ú. Přibice p. č. 
1532/1, díl „a“ o výměře 49 m2 za cenu 250,- Kč/m2 pro SJM XXX. 
 
Hlasování:  
„PRO“ -  8, jmenovitě Doležalová, Effenberger, Koneček, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Vlk,  
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 8. 
 
 
4.5  ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ – JZD BYTOVKY  
Žádost vlastníků bytů v JZD bytovkách o odkup pozemku pod a v blízkosti bytovek, které obec nedávno 
vykoupila.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků pod a v blízkosti JZD bytovek v k. ú. Přibice, a to 
p. č. 1660/12, St. 404/3, 1660/19, 1660/16, St. 433/2, 1660/3, 1800/6 a 1800/42.  
 
Hlasování:  
„PRO“ -  8, jmenovitě Doležalová, Effenberger, Koneček, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Vlk,  
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 8. 
 
 
4.6  PRODEJ POZEMKU NA KOPEČKU 
Žádost p. XXX o odprodej části dvorku naproti hřbitova na kopečku u jeho domu. Záměr byl zveřejněn, 
následně na náklady žadatele zpracován geometrický plán. Cena byla stanovena na základě znaleckého 
posudku k pozemku v blízkosti, a to p. č. 1664/73 na cenu 380,- Kč/m2.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej obecního pozemku v k. ú. Přibice p. č. 1665/23 
o výměře 68 m2 za cenu 380,- Kč/m2 pro XXX. 
 
Hlasování:  
„PRO“ -  8, jmenovitě Doležalová, Effenberger, Koneček, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Vlk,  
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 8. 
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4.7  ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ U HL. SILNICE  
Žádost vlastníků domu po paní XXX o odkup pozemků pod domem, dvorem a stavbou ve dvoře.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků v k. ú. Přibice, a to p. č. St. 134/4, st. 673, 
2199/9 a 2199/8.  
 
Hlasování:  
„PRO“ -  8, jmenovitě Doležalová, Effenberger, Koneček, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Vlk,  
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 8. 
 
 
Bod č. 5: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ  

Starosta seznámil členy zastupitelstva s posledním rozpočtovým opatřením roku 2017 (č. 10/2017), kde 
došlo k navýšení příjmů i výdajů o částku 17.500,- Kč. 
Na základě hospodaření obce bylo předloženo zastupitelům rozpočtové opatření č. 1/2018, týkající se 
především volby prezidenta.  
 

 

                                     

Rozpočtové 
opatření č. 

1/2018       12.2.2018 

2018           

PŘÍJMY         
 

Paragraf Položka ÚZ N/Z/ORG Částka Popis 

  4111 98008   26 300 Volby prezidenta republiky 

  4112     9 200 Dotace na výkon státní správy 

CELKEM:       35 500   

            

VÝDAJE           

Paragraf Položka ÚZ N/Z/ORG Částka Popis 

3639 6123     363 000 Nákup vysokozdvižné plošiny 

6114 5021 98008   21 800 Volby prezidenta republiky 

6114 5139 98008   1 000 Volby prezidenta republiky 

6114 5173 98008   1 500 Volby prezidenta republiky 

6114 5175 98008   2 000 Volby prezidenta republiky 

CELKEM:       389 300   

P-V 
   

-353 800 
 

      
FINANCOVÁNÍ           

Paragraf Položka ÚZ N/Z/ORG Částka Popis 

  8115     353 800 Přebytek hospodaření z roku 2017 

CELKEM:       353 800   

 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje RO č. 1/2018.  
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Hlasování:  
„PRO“ -  8, jmenovitě Doležalová, Effenberger, Koneček, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Vlk,  
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 8. 
 
 
Bod č. 6: NÁKUP PLOŠINY 

Obec dlouhodobě sháněla vysokozdvižnou plošinu na opravy veřejného osvětlení a rozhlasu, prořezávky 
stromů, opravy střech, čištění rýn a podobně. Nyní se podařilo zajistit vhodnou starší plošinu Renault V.I., 
rok výroby 2002, najeto 37.000 km. Dosah do výšky je 15 m, do boku 13 m, nosnost koše pro obsluhu 
200 + 40 kg. Plošinu měli možnost vyzkoušet obecní zaměstnanci p. Kuchyňka a p. Karásek. Cena plošiny 
je 300.000,- Kč plus DPH. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup vysokozdvižné plošiny Renault V.I., 
r. v. 2002, s dosahem 15 m za cenu 300.000,- Kč plus DPH od firmy A a J Krejčí, s. r. o., Jabloňov.  
 
Hlasování:  
„PRO“ -  8, jmenovitě Doležalová, Effenberger, Koneček, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Vlk,  
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 8. 
 
 
Bod č. 7: SMLOUVA NA ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Územní plán obce Přibice cca od roku 2013 zpracovával Ing. arch. Sohr (studio Region, s. r. o.). Stávající 
změny územního plánu odsouhlasené zastupitelstvem a příslušnými institucemi je nutno nyní zpracovat 
i v grafické podobě a dle požadavků nadřízených orgánů musí být zpracována i dokumentace vlivu na 
životní prostředí SEA. Na změnu územního plánu a vypracování SEA je nutno schválit smlouvu o dílo. 
S ohledem na pokračování spolupráce s projektantem nebude nové výběrové řízení, ale pouze smlouva 
za cenu 154.000,- Kč. Projektant není plátce DPH. Z důvodu pokračování prací na územním plánu bude 
tato smlouva mimo režim vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování změny územního plánu obce 
Přibice včetně SEA za konečnou cenu 154.000,- Kč s firmou Studio Region, s. r. o., zastoupené Ing. arch. 
Miloslavem Sohrem.    
 
Hlasování:  
„PRO“ -  8, jmenovitě Doležalová, Effenberger, Koneček, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Vlk,  
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 8. 
 
 
Bod č. 8: NÁKUP STAVEBNÍHO MATERIÁLU 

V předminulém týdnu byly rozeslány poptávky na nákup stavebního materiálu – chodníkové dlažby, 
obrubníků a polystyrenu na zateplení knihovny a lokálky. Nabídky měly být doručeny na obecní úřad do 
12. 2. 2018 do 10 hodin. Došly následující 3 nabídky: 
Stavospol, s. r.o. – 295.679,57 Kč vč. DPH 
Agro servis CZ, spol. s r. o. – 293.413,- Kč vč. DPH 
Stavebniny Vajbar, s. r. o. – 291.264,- Kč vč. DPH 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na nákup stavebního materiálu (dlažba, 
obrubníky, polystyren) a uzavření smlouvy s firmou Stavebniny Vajbar, s. r. o., za cenu 291.264,- Kč vč. 
DPH.  
 
Hlasování:  
„PRO“ -  8, jmenovitě Doležalová, Effenberger, Koneček, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Vlk,  
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 8. 
 
 
Bod č. 9: PLÁN ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU NA ROK 2018 

Přednesl předseda finančního výboru. Na rok 2018 jsou naplánovány 4 kontroly. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2018. 
 
Hlasování:  
„PRO“ -  8, jmenovitě Doležalová, Effenberger, Koneček, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Vlk,  
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 8. 
 
 
Bod č. 10: PLÁN ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU NA ROK 2018 

Přednesla předsedkyně kontrolního výboru. Kontroly plnění přijatých usnesení jsou naplánovány na 
březen, červen a září 2018, v dubnu 2018 potom kontrola plnění stížností a žádostí občanů. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018.  
 
Hlasování:  
„PRO“ -  8, jmenovitě Doležalová, Effenberger, Koneček, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Vlk,  
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 8. 
 
 
Bod č. 11: RŮZNÉ 

Starosta informoval zastupitele o aktuálním stavu prací a plánovaných projektů v obci. 

• V úterý 13. února má starosta jednání s hejtmanem JMK kvůli dotaci na přestavbu liďáku. 

• Vyšla dotace na kompostéry, dostaneme 250 kompostérů. 

• Z důvodu nesrovnalostí v mapách katastru nemovitostí oproti skutečnosti obec požádala o nové 

mapování zastavěného území obce, které bude provádět katastrální úřad do konce července 

příštího roku. 

• Inventury jsou hotové. 

• Knihovna je téměř před otevřením, jen dole u vstupu je třeba dodělat dlažbu. Na ordinacích se 

pracuje. Oprava nádražní budovy finišuje. 

• V plánu je v tomto roce oprava Apoštolky a v brzké době se začne dělat přístřešek pro kapelu na 

dvoře hospody. 

 



Obec Přibice Zápis z 27. jednání Zastupitelstva obce Přibice 

  

Parafa ověřovatele: Strana 8 z 9 Parafa ověřovatele: 
 

  

Bod č. 12: DISKUSE 

Zastupitel pan Martin Vlk navrhl upravit terén u silnice u kostela pro parkování.  
Starosta dále dodal, že opravovaná nádražní budova bude dle původního záměru sloužit jako klubovna 
pro zahrádkáře plus bude k pronájmu pro veřejnost (např. na soukromé oslavy apod.). Poté, co bude 
budova opravena, bude se pokračovat v budování chodníků. Nejprve se naváže se na nový chodník nad 
knihovnou směrem k žabiňáku, dále na chodník od lokálky k hornímu obchodu, v plánu je i chodník od 
placu ke škole. 
Paní Irena Doležalová se zeptala, jak jsou daleko kolaudace na Svobodném Hájku. Starosta odpověděl, že 
se kolaudace vodovodu, silnice a kanalizace na Svobodném Hájku řeší, elektřinu má na starosti E.ON. 
Dále se řešila potřeba opravy děr v komunikaci po překopech při budování vodovodních přípojek v ulici 
Kavárenské.  
 
 
Bod č. 13: UKONČENÍ JEDNÁNÍ 

Starosta ukončil jednání v 19:49 hod. 
 
 
 
PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 12. 2. 2018 
 

Usnesení č.: Text usnesení: 

382/27/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva. 

383/27/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva 
obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Irenu Doležalovou a Jiřího 
Prokeše. 

384/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvy na prodej pozemků v k. ú. Přibice pod 
vojenskými garážemi za cenu 430,- Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem: 
p. č. st. 629 o výměře 1 m2 pro XXX 
p. č. st. 658 o výměře 24 m2 a st. 667 o výměře 3 m2 pro SJM XXX 
p. č. st. 659 o výměře 22 m2 pro XXX 
p. č. st. 660 o výměře 23 m2 pro XXX 
p. č. st. 661 o výměře 24 m2 pro XXX 
p. č. st. 662 o výměře 25 m2 pro XXX 
p. č. st. 663 o výměře 27 m2 pro XXX, 
p. č. st. 664 o výměře 26 m2 pro SJM XXX 
p. č. st. 665 o výměře 32 m2 pro XXX 
p. č. st. 666 o výměře 28 m2 pro SJM XXX. 

385/27/2018 Zastupitelstvo obce ruší usnesení 111/10/2015 a 192/16/2016 o prodeji pozemku pod 
garáží XXX z důvodu úmrtí.   

386/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na výkup pozemku v k. ú. Přibice pod cestou 
do kasáren, a to p. č. 1712/46 o výměře 50 m2 za celkovou cenu 1.000,- Kč.  

387/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 2200/1 v k. ú. 
Přibice. 

388/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej části obecního pozemku v k. ú. 
Přibice p. č. 1532/1, díl „a“ o výměře 49 m2 za cenu 250,- Kč/m2 pro SJM XXX. 

389/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků pod a v blízkosti JZD bytovek v k. ú. 
Přibice, a to p. č. 1660/12, St. 404/3, 1660/19, 1660/16, St. 433/2, 1660/3, 1800/6 
a 1800/42.  
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390/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej obecního pozemku v k. ú. Přibice 
p. č. 1665/23 o výměře 68 m2 za cenu 380,- Kč/m2 pro XXX. 

391/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků v k. ú. Přibice, a to p. č. St. 134/4, 
st. 673, 2199/9 a 2199/8.  

392/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje RO č. 1/2018.  

393/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup vysokozdvižné plošiny 
Renault V.I., r. v. 2002, s dosahem 15 m za cenu 300.000,- Kč plus DPH od firmy 
A a J Krejčí, s. r. o., Jabloňov.  

394/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování změny územního 
plánu obce Přibice včetně SEA za konečnou cenu 154.000,- Kč s firmou Studio Region, 
s. r. o., zastoupené Ing. arch. Miloslavem Sohrem.  

395/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na nákup stavebního materiálu 
(dlažba, obrubníky, polystyren) a uzavření smlouvy s firmou Stavebniny Vajbar, s. r. o., 
za cenu 291.264,- Kč vč. DPH.  

396/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2018. 

397/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018. 
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