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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. Kompostéry 

5. Hřiště u lokálky 

6. Hospodaření školy 

7. Evidence třídění odpadů 

8. Sociální služby 

9. Veřejnoprávní smlouva na přestupky 

10. Pojištění obce 

11. Administrace dotací 

12. Dotace pro spolky 

13. Opravy a budování komunikací 

14. Pozemky 

15. Rozpočtové opatření 

16. Různé 

17. Diskuse 

18. Ukončení jednání  

 

 

Bod č. 1: ZAHÁJENÍ SCHVÁLENÍ PROGRAMU) 

Starosta Ing. Miroslav Effenberger zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že 28. 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 
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informováni prostřednictvím sms zpráv a hlášením rozhlasu. Dále uvedl, že z celkového počtu 9 členů 
zastupitelstva obce bylo v době zahájení přítomno 8 členů, zasedání bylo schopno platně jednat 
a usnášet se. Zastupitel pan František Stankovič se z jednání 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. 
 
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. 2: VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ 

Starosta navrhl jako zapisovatelku paní Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu pana Ing. Ondřeje 
Malinovského a pana Martina Vlka. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce Přibice 
Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Ing. Ondřeje Malinovského a Martina Vlka.                                
 
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. 3: OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDRP 

Díky nové legislativě Evropské unie jsou mimo jiné i obce povinny od 25. 5. 2018 dodržovat Obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Předběžné výběrové řízení provedené na Pohořelicku na 
poradě starostů označilo jako nejvýhodnější nabídku paní PhDr. Mgr. Mony Nechvátalové (Midori Legal, 
s.r.o.), právničky právního odboru Masarykovy univerzity. Cena je 9.000,- 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. Prezentace proběhla již na 
předchozím zasedání. Tato smlouva je mimo režim směrnice obce Přibice z důvodu jejího zabezpečování 
prostřednictvím Pohořelického regionu schváleného na poradě starostů, cena je tak výrazně nižší, než by 
byla vyjednána jednotlivými obcemi samostatně. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na poskytování služeb DPO – pověřence pro ochranu 
osobních údajů s firmou Midori Legal, s. r. o., zastoupenou PhDr. Mgr. Monou Nechvátalovou za cenu 
9.000,- Kč měsíčně na dobu 5 let.  
 
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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Bod č. 4: KOMPOSTÉRY 

4.1. Obec Přibice získala dotaci na pořízení kompostéru a kontejnerů na textil. Kontejnery na textil budou 
umístěny ve sběrném dvoře. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnutí id. č. 115D314010184 o poskytnutí dotace z Ministerstva 
životního prostředí v rámci akce Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů 
v obci Přibice ve výši 696.966,- Kč na pořízení 200 ks kompostérů a 2 ks kontejnerů na textil pro obec 
Přibice.  
 
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. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele ve spolupráci s firmou Envipartner. Byli osloveni 
3 dodavatelé. Do výběrového řízení se přihlásila pouze jedna firma.    
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení v rámci akce Předcházení vzniku textilních 
a biologicky rozložitelných odpadů v obci Přibice a schvaluje uzavření kupní smlouvy s vítězným 
uchazečem firmou MEVA-BRNO, s. r. o., na pořízení 200 ks kompostérů a 2 ks kontejnerů na textil za 
cenu bez DPH 616.000,- Kč (745.360,- 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. 5: HŘIŠTĚ U LOKÁLKY 

Obec Přibice ve spolupráci s agenturou Timoris řeší dotaci na hřiště u lokálky. Poskytovatel dotace 
odsunul termín cca o měsíc a výsledek bychom měli znát během nejbližších týdnů. Mezitím bylo 
připraveno výběrové řízení na dodavatele prvků. Realizace akce se uskuteční pouze v případě obdržení 
dotace. V souladu s podmínkami dotace byly osloveny 3 firmy, jejichž nabídkové ceny činí:  
1. Hřiště.cz, s. r. o., (IČ: 28354303) = 499.600,- Kč 
2. PROLEMAX, s. r. o., (IČ: 26342057) = 505.970,- Kč 
3. Bonita Group Service, s. r. o., (IČ: 27738795) = 553.960,- Kč 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení v rámci akce Relax u lokálky a schvaluje 
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem firmou Hřiště CZ, s. r. o., na prvky v rámci akce Relax u lokálky 
za cenu 499.600,- Kč bez DPH (604.516,- 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. 
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Bod č. 6: HOSPODAŘENÍ ZŠ A MŠ PŘIBICE ZA ROK 2017 

Zastupitelstvu je předložena účetní závěrka místní školy za žádost o rozdělení hospodářského výsledku za 
rok 2017.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Přibice za rok 2017 a rozdělení hospodářského 
výsledku ve výši 23.353,80 Kč v souladu s žádostí, a to: 3.000,- Kč do fondu odměn a 20.353,80 Kč do 
rezervního fondu.  
 
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: EVIDENCE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 

V rámci změn zákonů zejména s ohledem na GDPR – ochranu osobních údajů, bude nutné změnit způsob 
evidence třídění odpadů. Firma STKO, která zabezpečuje svoz, tuto službu nebude poskytovat. Nově toto 
zabezpečí přímo jejich dřívější subdodavatel. Bude proto nutné uzavřít smlouvu napřímo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zavedení, provozování a koordinaci Motivačního 
a evidenčního systému pro odpadové hospodářství s poskytovatelem Jana Staňková, IČO 07007345, 
Uherčice 335, za cenu 2,50 Kč bez DPH na obyvatele měsíčně. 
 
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: SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Obec Přibice je zapojena do solidárního systému zabezpečení sociální péče na Pohořelicku. Nyní je 
předložena smlouva na další období. Platby se oproti roku 2017 snížily cca o 40 %. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o příspěvku ve věci spolufinancování sociálních služeb v  síti ORP 
Pohořelice pro rok 2018 s městem Pohořelice ve výši 54.537,- Kč. 
  
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: VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA NA PŘESTUPKY 

Přestupkovou agendu pro naši obec zpracovává město Pohořelice. Obci Přibice byla předložena nová 
smlouva. Obec bude platit za vyřízení jednoho přestupku 1.500,- Kč.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku 
agendy přestupků s městem Pohořelice za paušální částku 1500,- Kč za přestupek.  
 
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: POJIŠTĚNÍ OBCE 

V rámci pohořelického regionu došlo k revizi pojištění majetku obcí. V rámci kolektivního regionálního 
vyjednávání bylo zajištěno společné pojišťování obcí a škol prostřednictvím firmy Eurovalley, která bude 
zabezpečovat koordinaci pojištění. Firma provedla výběrové řízení na dodavatele a nejvýhodnější byla 
nabídka Allianz pojišťovny, kde dochází k navýšení pojistného krytí a zároveň úspoře finančních 
prostředků obce. Nově kryje i rizika spojená s GDPR a pojištění např. dětí z MŠ. Pojištění bude platné již 
od dnešního dne a po schválení zastupitelstvem dojde k podpisu s dnešním datem. Obec ušetří za 
pojistné (bez samostatného pojištění ZŠ a MŠ, která je řešena samostatně s ředitelkou) cca 3.000,- Kč, 
došlo však k navýšení a rozšíření obsahu pojištění a snížení spoluúčasti obce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na pojištění pro obec Přibice na období tří let od společnosti 
Allianz, a to smlouvu č. 400043148 – pojištění majetku za cenu 40.541,- Kč ročně, smlouvu 
č. 400043145 – pojištění odpovědnosti za cenu 24.480,- Kč ročně a smlouvu č. 1310001297 – skupinové 
úrazové pojištění 16.848,- Kč. 
 
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: ADMINISTRACE DOTACÍ 

Společnost RPA pro nás zpracovává agendu k dotacím na komunitní dům, protože se vyskytla možnost 
podat tuto stavbu do jiného dotačního programu na polyfunkční centra za navýšení ceny o 5.000,- Kč bez 
DPH, čímž ještě zvýšíme šance na získání dotace.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. SML-Z-M-17-287 ze dne 26. 9. 2017 
s RPA Dotace, s. r. o.   
 
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. 12: DOTACE PRO SPOLKY 

Místní spolky pro svou činnost požádaly o dotace.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na 
rok 2018 pro: 
Římskokatolická farnost Přibice ve výši 150.000,- Kč na spolufinancování k dotaci na opravu kostela; 
Tělovýchovná jednota Přibice, z. s., ve výši 130.000,- Kč na provozní výdaje; 
Mužský pěvecký sbor Přibičané, z. s., ve výši 15.000,- Kč na spolufinancování ke krajské dotaci na 
pořízení krojové obuvi; 
ZO Český svaz včelařů Vranovice, z. s. – Vranovice ve výši 5000,- Kč na provozní výdaje;  
Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Přibice, z. s., ve výši 70.000,- Kč na spolufinancování 
ke krajské dotaci na nákup chladících boxů a 40.000,- Kč na kulturní akce a provozní výdaje (na výstavu 
vín, na vinobraní, na žehnání vín a na přednáškovou činnost); 
SVČ Pohořelice, příspěvková organizace (Domeček), ve výši 3.000,- Kč na provozní výdaje; 
Myslivecké sdružení Vranovice – Přibice, z. s., ve výši 10.000,- Kč na provozní výdaje. 
 
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. 13: OPRAVY KOMUNIKACÍ 

Jedná se o lokalitu Sliník k Cihelně, kde se udělá nový asfaltový koberec. Dále na Svobodném Hájku se 
bude dělat prodloužení cca 50 m směrem k vinohrádkům. Svépomocí se položí štěrkový kufr a obrubníky. 
Firma zabezpečí pouze pokládku asfaltu čímž se výrazně ušetří. Dále bude provedena vysprávka překopů 
po obci. Byly obeslány firmy, které jsou schopny zajistit takto pokládku. Obdrželi jsme nabídky: Cesting za 
1.021.356,- Kč vč. DPH, Silniční servis 1.141.949,- Kč; obě firmy spolupracují s obcemi a poskytly 
reference.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení v rámci akce Komunikace Přibice (oprava 
komunikace – nový asfaltový povrch ulice k Cihelně, opravy výtluků po obci, prodloužení komunikace 
Svobodný Hájek a schvaluje uzavření smlouvy s vítězným uchazečem firmou Cesting – Ivica Ištvanović 
za cenu 1.021.356,- 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. 14: POZEMKY  

14.1.  PRODEJ POZEMKŮ U HOLÍRNY 
Žádost pana XXX a XXX o odkup části pozemku p. č. 2200/1. Jedná se z větší části o narovnání užívaného 
stavu. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvy na prodej pozemků v k. ú. Přibice – lokalita K Holírně za 
cenu 400,- Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem: p. č. 2200/33 o výměře 12 m2 pro XXX a p. č. 
2200/34 o výměře 98 m2 pro XXX.  
 
Hlasování:  
„PRO“ -  7, jmenovitě Doležalová, Effenberger, Koneček, Kuchyňka, Malinovský, Prokeš, Vlk,  
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„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 1, jmenovitě Netolický.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
14.2.  PRODEJ POZEMKU DVŮR NAPROTI HŘBITOVA  
Žádost pana XXX o odkoupení obecního pozemku naproti hřbitova, který je oplocen a užíván jako dvůr u 
jeho domu.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku v k. ú. Přibice - lokalita u Hřbitova za 
cenu 380,- Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem v této lokalitě: p. č. 1665/24 o výměře 42 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. 
 
 
14.3. ZÁMĚR PRODEJE STAVEBNÍHO POZEMKU – SVOBODNÝ HÁJEK  
Jeden kupující odstoupil a pozemek bude následně nabídnut dalšímu v pořadí.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1663/16 o výměře 1.084 m2 v k. ú. Přibice. 
 
Hlasování:  
„PRO“ -  8, jmenovitě Doležalová, Effenberger, Koneček, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Vlk, 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 8. 
 
 
14.4.  PRODEJ POZEMKU  
Žádost pana XXX o odkoupení obecního pozemku - dvůr po paní XXX u hlavní silnice. 

  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku v k. ú. Přibice za cenu 1.000,- Kč/m2 
stanovenou znaleckým posudkem v této lokalitě: p. č. st. 134/4 o výměře 7 m2, 2199/9 o výměře 
22 m2, st. 673 o výměře 15 m2 a 2199/8 o výměře 85 m2 pro XXX a XXX, každý ideální ½. 
 
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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Bod č. 15: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 

Na základě hospodaření obce bylo předloženo zastupitelům rozpočtové opatření č. 2/2018 
 

                                      Rozpočtové opatření č. 2/2018 16.4.2018 

2018      

PŘÍJMY      

Paragraf Položka ÚZ N/Z/ORG Částka Popis 

 1122   785 300 Daň z příjmů právnických osob za obce 

 1356   17 600 Příjmy úhrad za dobývání nerostů 

 4116   697 000 Dotace na kompostéry 

 4116 33063 103/1 36 600 Dotace pro školu 

 4116 33063 103/5 207 100 Dotace pro školu 

 4116 13013 104/1 79 200 Dotace z ÚP 

 4116 13013 104/5 370 700 Dotace z ÚP 

3639 2324   10 300 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 

6402 2229   5 000 Přijaté vratky transferů - Zahrádkáři 

CELKEM:    2 208 800  

      

VÝDAJE      

Paragraf Položka ÚZ N/Z/ORG Částka Popis 

2221 5193   -51 800 Přeúčtování dle JMK 

2292 5193   51 800 Přeúčtování dle JMK 

3113 5336 33063 103/1 36 600 Dotace pro školu 

3113 5336 33063 103/5 207 100 Dotace pro školu 

2321 6121   24 000 Kanalizace SVH kolaudace 

3639 5169   175 200 Nákup ostatních služeb 

3639 5329   -36 000 Přeúčtování - příspěvek  DSO Čistá Jihlava 

3639 5329  ORG 183 36 100 Přeúčtování - příspěvek  DSO Čistá Jihlava 

3639 5011 13013 104/1 52 300 Dotace z ÚP 

3639 5031 13013 104/1 19 800 Dotace z ÚP 

3639 5032 13013 104/1 7 200 Dotace z ÚP 

363 5011 13013 104/5 244 700 Dotace z ÚP 

3639 5031 13013 104/5 92 700 Dotace z ÚP 

3639 5032 13013 104/5 33 200 Dotace z ÚP 

3723 5137   23 000 Vlastní zdroje - kompostéry 

3723 5137   697 000 Dotace na kompostéry 

6399 5365   585 300 Proúčtování  - daň z příjmů za obec 

6402 5364   10 600 Vratka dotace - volby do Poslanecké 

sněmovny 

CELKEM:    2 208 800  

P-V    0  

FINANCOVÁNÍ     

Paragraf Položka ÚZ N/Z/ORG Částka Popis 

    0  

CELKEM:    0  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje RO č. 2/2018.  
 
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. 16: RŮZNÉ 

Starosta pozval zastupitele a hosty na kulturní a společenské akce, které se v obci uskuteční v brzké 
době, a to 24. dubna beseda u cimbálu, 28. dubna jarní jarmark, 30. dubna pálení čarodějnic, 13. května 
den matek, na 17. května je naplánovaná výsadba stromů a 18. května naši obec navštíví kouzelník. 
 
 
Bod č. 17: DISKUSE 

V rámci diskuse nebyly žádné příspěvky. 
 
 
Bod č. 18: UKONČENÍ JEDNÁNÍ 

Starosta ukončil jednání v 19:35 hod. 
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 16. 4. 2018 
 

Usnesení č.: Text usnesení: 

398/28/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva. 

399/28/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva 
obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Ing. Ondřeje Malinovského 
a Martina Vlka. 

400/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na poskytování služeb DPO – pověřence 
pro ochranu osobních údajů s firmou Midori Legal, s. r. o., zastoupenou 
PhDr. Mgr. Monou Nechvátalovou za cenu 9.000,- Kč měsíčně na dobu 5 let.  

401/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnutí id. č. 115D314010184 o poskytnutí dotace 
z Ministerstva životního prostředí v rámci akce Předcházení vzniku textilních a biologicky 
rozložitelných odpadů v obci Přibice ve výši 696.966,- Kč na pořízení 200 ks kompostérů 
a 2 ks kontejnerů na textil pro obec Přibice. 

402/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení v rámci akce Předcházení vzniku 
textilních a biologicky rozložitelných odpadů v obci Přibice a schvaluje uzavření kupní 
smlouvy s vítězným uchazečem firmou MEVA-BRNO, s. r. o., na pořízení 200 ks 
kompostérů a 2 ks kontejnerů na textil za cenu bez DPH 616.000,- Kč (745.360,- vč. DPH). 

403/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení v rámci akce Relax u lokálky 
a schvaluje uzavření smlouvy s vítězným uchazečem firmou Hřiště CZ, s. r. o., na prvky 
v rámci akce Relax u lokálky za cenu 499.600,- Kč bez DPH (604.516,- Kč vč. DPH). 

404/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Přibice za rok 2017 a rozdělení 
hospodářského výsledku ve výši 23.353,80 Kč v souladu s žádostí, a to: 3.000,- Kč do fondu 
odměn a 20.353,80 Kč do rezervního fondu. 

405/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zavedení, provozování a koordinaci 
Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství s poskytovatelem Jana 
Staňková, IČO 07007345, Uherčice 335, za cenu 2,50 Kč bez DPH na obyvatele měsíčně. 

406/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o příspěvku ve věci spolufinancování sociálních 
služeb v síti ORP Pohořelice pro rok 2018 s městem Pohořelice ve výši 54.537,- Kč. 

407/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na 
úseku agendy přestupků s městem Pohořelice za paušální částku 1500,- Kč za přestupek.  

408/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na pojištění pro obec Přibice na období tří let od 
společnosti Allianz, a to smlouvu č. 400043148 – pojištění majetku za cenu 40.541,- Kč 
ročně, smlouvu č. 400043145 – pojištění odpovědnosti za cenu 24.480,- Kč ročně 
a smlouvu č. 1310001297 – skupinové úrazové pojištění 16.848,- Kč. 

409/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. SML-Z-M-17-287 ze dne 
26. 9. 2017 s RPA Dotace, s. r. o. 

410/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce na rok 2018 pro: 
Římskokatolická farnost Přibice ve výši 150.000,- Kč na spolufinancování k dotaci na 
opravu kostela; 
Tělovýchovná jednota Přibice, z. s., ve výši 130.000,- Kč na provozní výdaje; 
Mužský pěvecký sbor Přibičané, z. s., ve výši 15.000,- Kč na spolufinancování ke krajské 
dotaci na pořízení krojové obuvi; 
ZO Český svaz včelařů Vranovice, z. s. – Vranovice ve výši 5000,- Kč na provozní výdaje;  
Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Přibice, z. s., ve výši 70.000,- Kč na 
spolufinancování ke krajské dotaci na nákup chladících boxů a 40.000,- Kč na kulturní akce 
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a provozní výdaje (na výstavu vín, na vinobraní, na žehnání vín a na přednáškovou 
činnost); 
SVČ Pohořelice, příspěvková organizace (Domeček), ve výši 3.000,- Kč na provozní výdaje; 
Myslivecké sdružení Vranovice – Přibice, z. s., ve výši 10.000,- Kč na provozní výdaje. 

411/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení v rámci akce Komunikace Přibice 
(oprava komunikace – nový asfaltový povrch ulice k Cihelně, opravy výtluků po obci, 
prodloužení komunikace Svobodný Hájek a schvaluje uzavření smlouvy s vítězným 
uchazečem firmou Cesting – Ivica Ištvanović za cenu 1.021.356,- Kč vč. DPH.  

412/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvy na prodej pozemků v k. ú. Přibice – lokalita 
K Holírně za cenu 400,- Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem: p. č. 2200/33 o výměře 
12 m2 pro XXX a p. č. 2200/34 o výměře 98 m2 pro XXX. 

413/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku v k. ú. Přibice - lokalita 
u Hřbitova za cenu 380,- Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem v této lokalitě: 
p. č. 1665/24 o výměře 42 m2 pro XXX. 

414/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1663/16 o výměře 1.084 m2 

v k. ú. Přibice. 

415/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku v k. ú. Přibice za cenu 
1.000,- Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem v této lokalitě: p. č. st. 134/4 o výměře 
7 m2, 2199/9 o výměře 22 m2, st. 673 o výměře 15 m2 a 2199/8 o výměře 85 m2 pro XXX a 
XXX, každý ideální ½. 

416/28/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje RO č. 2/2018.  

 

 
 

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

 
Ing. Ondřej Malinovský 

 
Ing. Miroslav Effenberger, DiS. 

 
Datum: 

 
Datum: 

 
Datum: 

 
Podpis: 

 
Podpis: 

 
Podpis: 

 
 

 
Místostarosta: 

 
Martin Vlk Ing. Vladimír Koneček 

  
Datum: 

 
Datum: 

  
Podpis: 

 
Podpis: 

   


