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Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Přibice 
konaného dne 5. 11. 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Místo konání:   Zasedací místnost Obecního úřadu obce Přibice 
Čas zahájení jednání:  18:00 hod. 
 
Přítomni (bez titulů v abecedním pořadí):  
Miroslav Effenberger, Věra Ficková, Petr Kuchyňka, Ondřej Malinovský, Jiří Netolický, Jiří Prokeš, 
Ilona Ruinerová, Vít Uchytil, Václav Valášek 
 
 
 
Program: 

1. Zahájení  

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů 

3. Převody pozemků 

4. Pozemkové úpravy 

5. Závěrečný účet svazku obcí 

6. Pořízení nákladního auta 

7. Stavba na Svobodném Hájku 

8. Solidární systém sociální péče 

9. Doplnění změny územního plánu 

10. Rozpočtové opatření 

11. Odměny členů zastupitelstva 

12. Různé 

13. Diskuse 

14. Ukončení jednání  

 

Bod č. 1: ZAHÁJENÍ (SCHVÁLENÍ PROGRAMU) 

Starosta Ing. Miroslav Effenberger zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že 2. 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). Občané byli informováni prostřednictvím sms zpráv a hlášením rozhlasu. Dále 
uvedl, že z celkového počtu 9 členů zastupitelstva obce bylo v době zahájení přítomno všech 9 členů, 
zasedání bylo schopno platně jednat a usnášet se. 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. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Ruinerová, 
Uchytil, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
 
Bod č. 2: VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ 

Starosta navrhl jako zapisovatelku paní Renatu Valáškovou a ověřovateli zápisu pana Jiřího Prokeše 
a pana Petra Kuchyňku. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce Přibice 
Renatu Valáškovou a ověřovateli zápisu Jiřího Prokeše a Petra Kuchyňku. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Ruinerová, 
Uchytil, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
 
Bod č. 3: PŘEVODY POZEMKŮ  

ZÁMĚR PRODEJE STAVEBNÍHO POZEMKU 
Jedná se o poslední pozemek na Svobodném Hájku. Nové zastupitelstvo může mít nová pravidla. 
Dosud platilo, že se prodej schválí dalšímu podle pořadníku. Je však možno schválit změnu, třeba 
nejvyšší nabídce, stanovit minimální cenu, nebo udělat „dražbu“ přímo na zastupitelstvu. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1664/110 v k. ú. Přibice nejvyšší 
nabídce doručené do 30. 11. 2018 do 11.00 na obecní úřad Přibice. Nabídku lze navýšit přímo na 
jednání zastupitelstva, které rozhodne o prodeji, a to v písemné podobě. Minimální výše nabídky 
činí 1500 Kč/m2. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Ruinerová, 
Uchytil, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
 
Bod č. 4: POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

Pozemkový úřad pro nás zpracovává pozemkové úpravy, které zpracovává firma EKOS Třebíč. 
Zastupitelstvu je vyhrazeno schvalovat Plán společných zařízení (cesty, větrolamy, remízy a pod).  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje aktualizovaný plán společných zařízení v rámci komplexní 
pozemkové úpravy v k. ú. Přibice včetně technické zprávy. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Ruinerová, 
Uchytil, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
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Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
Bod č. 5: ZÁVĚREČNÝ ÚČET DOBROVOLNÉHO SVAZKU CYKLISTICKÝ STEZKA BRNO – VÍDEŇ 

Zastupitelstvo obce má vzít na vědomí závěrečný účet svazku, jejímž je členem.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka 
Brno – Vídeň za rok 2017.  
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Ruinerová, 
Uchytil, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
 
Bod č. 6: NÁKUP NÁKLADNÍHO AUTA 

Obec by potřebovala pořídit starší nákladní auto. Současná technika nestíhá, traktor stárne a pro 
další rozvoj obce je nákladní auto potřebné, ušetří oproti traktoru spoustu času. Využití najde 
zejména při přepravě materiálů, zejména zeminy při pracích na kulturáku, odvozu zeminy za hřištěm, 
vybudování koupacího biotopu, vybudování protipovodňových hrází, dovozu písku a odvozu sutí na 
skládku. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění částky z rozpočtu obce do výše 900.000,- Kč bez DPH na 
pořízení staršího nákladního auta.  
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Ruinerová, 
Uchytil, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
 
Bod č. 7: STAVBA NA SVOBODNÉM HÁJKU 

Obec má studii na zástavby na Svobodném Hájku, která mimo jiné stanovuje i sklon a orientaci 
střechy. Stavebník má navrženou střechu, částečně jehlanovitou, která není úplně v souladu se studií.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje umístění stavby RD na pozemku p. č. 1664/114 v k. ú. Přibice se 
střechou dle Situace zpracované Ing. Rostislavem Čechem.  
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Ruinerová, 
Uchytil, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
 
Bod č. 8: SOLIDÁRNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍ PÉČE 

Obec Přibice je dosud zapojena do solidárního systému sociální péče, která je pro vícero obcí 
koordinována městem Pohořelice. Jedná se hlavně o služby, kdy například charita zajíždí do domů 
klientů a poskytuje potřebnou péči. Na tuto péči přispívají obce.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje pokračování v projektu solidárního systému poskytování sociální 
péče v rámci ORP Pohořelice s městem Pohořelice a souhlasí s příspěvkem ve výši 53.331,- Kč na 
rok 2019.  
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Ruinerová, 
Uchytil, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
 
Bod č. 9: DOPLNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Soukromý vlastník požádal o doplnění změny územního plánu na konci ulice Ivaňská směrem ke 
hřišti, aby tyto pozemky byly určeny k zastavění RD, kde by chtěl postavit svůj RD. Jedná se o 2 užší 
pozemky hned vedle hájenky. Dle aktuálně platného územního plánu se jedná o plochu výhledovou 
pro stavbu RD. 
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice dle ust. § 44 písm. d) stavebního zákona, souhlasí s doplněním změny 
č. 1 ÚP Přibice o změnu pro výstavbu RD na pozemcích p. č. PK 2560 a PK 2561 v k. ú. Přibice. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Ruinerová, 
Uchytil, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
 
Bod č. 10 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 

Z důvodu vývoje hospodaření obce je nutno provést některé změny v rozpočtu. 
 
 
 

 

                                     
Rozpočtové 
opatření č. 

5/2018       5.11.2018 

2018      

           

PŘÍJMY          

Paragraf Položka ÚZ N/Z/ORG Částka Popis 

  1111     200 000 Daň z příjmů FO 

  1511     2 000 Daň z nemovitostí 

  4116     -677 000 Přeúčtování dotace - kompostéry 

  4216 15974 5/106 677 000 Přeúčtování dotace - kompostéry 

  4222     70 000 Dotace z JMK na územní plán  

2310 2324     10 000 Přefakturace - vodné 

3399 2112     2 000 
Příjmy z prodeje zboží - magnetky, 
kalendáře 

3639 2111     20 000 Příjmy komunální služby, písky, štěrky  

CELKEM:       304 000   
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VÝDAJE           

Paragraf Položka ÚZ N/Z/ORG Částka Popis 

2212 6121     600 000 Budovy, haly a stavby - silnice 

2212 5171     150 000 Silnice - opravy 

2321 5169     -100 000 Přeúčtování ČOV služby 

2321 5171     -150 000 Přeúčtování ČOV opravy 

2321 6122     -100 000 Přeúčtování ČOV stroje 

3319 6121     -966 000 Přeúčtování Liďák 

3613 5137     200 000 Nábytek - ordinace 

3635 6119     70 000 Dotace - územní plán 

3639 6122     600 000 Nákladní auto - navýšení 

CELKEM:       304 000   

P-V    0  

      

FINANCOVÁNÍ        

Paragraf Položka ÚZ N/Z/ORG Částka Popis 

        0   

CELKEM:       0   

 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018.  
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Ruinerová, 
Uchytil, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
 
Bod č. 11: ODMĚNY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA 

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodovat o výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce 
a stanovit pravidla. Její maximální výši stanoví přílohy k nařízení vlády. V našem případě se jedná 
o částky: 

Zastupitel   1.534,- Kč 
Člen výboru/komise  2.557,- Kč 
Předseda výboru/komise 3.068,- Kč 
Místostarosta              27.613,- Kč 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující pravidla odměňování členů zastupitelstva obce Přibice, 
jeho výborů a komisí: Měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva obce se poskytuje od 
1. 12. 2018, v případě nástupu náhradníka jako člena zastupitelstva se měsíční odměna poskytuje 
od 1. dne následujícího kalendářního měsíce ode dne, kdy se stal členem zastupitelstva. V  případě, 
že člen zastupitelstva bude zvolen do zastupitelstvem volené funkce po datu 1. 12. 2018, bude mu 
měsíční odměna vyplácena od 1. dne následujícího kalendářního měsíce ode dne, kdy byl do této 
funkce zvolen. Obdobně se bude postupovat v případě vyplácení odměn předsedovi nebo členovi 
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komise jmenovaných starostou obce. V případě souběhu funkcí se vyplácí odměna pouze za 
nejvyšší funkci.  
Stanovení měsíčních odměn za jednotlivé funkce neuvolněných členů zastupitelstva: 

Zastupitel      500,-Kč 
Člen výboru/komise  1.000,-Kč 
Předseda výboru/komise 1.500,-Kč 
Místostarosta              10.000,-Kč 

Měsíční odměna pro člena výboru/komise, který není zastupitelem obce je stanovena ve výši 500,-
 Kč a vyplácí se od termínů stanovených pro zastupitelstvo.    
 
Hlasování:  
„PRO“ - 9, jmenovitě Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Netolický, Prokeš, Ruinerová, 
Uchytil, Valášek, „PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.    
Návrh byl schválen počtem hlasů 9. 
 
 
Bod č. 12: RŮZNÉ 

V tomto bodu nebyly žádné příspěvky. 
 
Bod č. 13: DISKUSE 

V diskusi nebyly vzneseny žádné podněty. 
 
Bod č. 14: UKONČENÍ JEDNÁNÍ 

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hod. 

 

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE DNE 5. 11. 2018 
 

Usnesení č.: Text usnesení: 

9/2/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva. 

10/2/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání 
Zastupitelstva obce Přibice Renatu Valáškovou a ověřovateli zápisu Jiřího Prokeše 
a Petra Kuchyňku. 

11/2/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1664/110 v k. ú. Přibice 
nejvyšší nabídce doručené do 30. 11. 2018 do 11.00 na obecní úřad Přibice. Nabídku 
lze navýšit přímo na jednání zastupitelstva, které rozhodne o prodeji, a to v písemné 
podobě. Minimální výše nabídky činí 1500 Kč/m2. 

12/2/2018 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje aktualizovaný plán společných zařízení v rámci 
komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Přibice včetně technické zprávy. 

13/2/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí 
Cyklistická stezka Brno – Vídeň za rok 2017.  

14/2/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění částky z rozpočtu obce do výše 900.000,- Kč 
bez DPH na pořízení staršího nákladního auta.  

15/2/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje umístění stavby RD na pozemku p. č. 1664/114 v k. ú. 
Přibice se střechou dle Situace zpracované Ing. Rostislavem Čechem.  

16/2/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje pokračování v projektu solidárního systému 
poskytování sociální péče v rámci ORP Pohořelice s městem Pohořelice a souhlasí 
s příspěvkem ve výši 53.331,- Kč na rok 2019.  
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17/2/2018 Zastupitelstvo obce Přibice dle ust. § 44 písm. d) stavebního zákona, souhlasí 
s doplněním změny č. 1 ÚP Přibice o změnu pro výstavbu RD na pozemcích p. č. PK 
2560 a PK 2561 v k. ú. Přibice. 

18/2/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018.  

19/2/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje následující pravidla odměňování členů zastupitelstva 
obce Přibice, jeho výborů a komisí: Měsíční odměna neuvolněného člena 
zastupitelstva obce se poskytuje od 1. 12. 2018, v případě nástupu náhradníka jako 
člena zastupitelstva se měsíční odměna poskytuje od 1. dne následujícího 
kalendářního měsíce ode dne, kdy se stal členem zastupitelstva. V případě, že člen 
zastupitelstva bude zvolen do zastupitelstvem volené funkce po datu 1. 12. 2018, 
bude mu měsíční odměna vyplácena od 1. dne následujícího kalendářního měsíce 
ode dne, kdy byl do této funkce zvolen. Obdobně se bude postupovat v případě 
vyplácení odměn předsedovi nebo členovi komise jmenovaných starostou obce. 
V případě souběhu funkcí se vyplácí odměna pouze za nejvyšší funkci.  
Stanovení měsíčních odměn za jednotlivé funkce neuvolněných členů zastupitelstva: 

Zastupitel      500,-Kč 
Člen výboru/komise  1.000,-Kč 
Předseda výboru/komise 1.500,-Kč 
Místostarosta              10.000,-Kč 

Měsíční odměna pro člena výboru/komise, který není zastupitelem obce je 
stanovena ve výši 500,- Kč a vyplácí se od termínů stanovených pro zastupitelstvo.  

 

 

Zapsala: Ověřili: Schválil: 
  Starosta: 
 
Renata Valášková 

 
Jiří Prokeš 

 
Ing. Miroslav Effenberger, DiS. 

 
Datum: 

 
Datum: 

 
Datum: 

 
Podpis: 

 
Podpis: 

 
Podpis: 

 
 

 
Místostarosta: 

 
Petr Kuchyňka Vít Uchytil 

  
Datum: 

 
Datum: 

  
Podpis: 

 
Podpis: 

   


