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Zápis ze 4. jednání Zastupitelstva obce Přibice 
konaného dne 20. 3. 2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu obce Přibice, Přibice 84 
Čas zahájení jednání:  18:00 hod. 
 
Přítomni (bez titulů v abecedním pořadí):  
Jozef Beňuš, Jan Boček, Miroslav Effenberger, Věra Ficková, Petr Kuchyňka, Ondřej Malinovský, 
Nikola Procházková 

Omluveni: 
Jiří Netolický, Václav Valášek 
 
Program: 

1. Zahájení  

2. Tržní řád 

3. Dotace pro spolky 

4. Cesta na Ivaň – dodatek na snížení ceny 

5. Fotovoltaické elektrárny 

6. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Přibice za rok 2022 

7. Rozpočtové opatření 

8. Sídlo vinařského spolku 

9. Věcná břemena 

10. Pozemky 

11. Pískovna se skládkou ve Vranovicích 

12. Různé  

13. Diskuse 

14. Ukončení jednání  

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

Starosta Ing. Miroslav Effenberger zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že 4. 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). Z celkového počtu 9 členů zastupitelstva obce bylo v době zahájení přítomno 
7 členů, zasedání bylo schopno platně jednat a usnášet se. Omluvili se zastupitelé Mgr. Jiří Netolický 
a Václav Valášek. 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 navrhl doplnit program jednání o bod č. 11 „Pískovna se skládkou ve Vranovicích“ a následující 
body „různé“ a „diskuse“ odsunout za tento bod. Přečetl návrh programu a následně nechal hlasovat 
o výše uvedeném upraveném programu jednání. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Procházková, 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
Starosta navrhl jako zapisovatelku Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Ing. Jozefa Beňuše 
a Ing. Ondřeje Malinovského. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání Zastupitelstva obce Přibice 
Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Ing. Jozefa Beňuše a Ing. Ondřeje Malinovského.          
  
Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Procházková, 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
Bod č. 2: TRŽNÍ ŘÁD  

Stávající tržní řád bylo nutné aktualizovat a nový byl předložen zastupitelstvu ke schválení.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Tržní řád obce Přibice. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Procházková, 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
Bod č. 3: DOTACE PRO SPOLKY 

Místní spolky požádaly o dotace pro svou činnost.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce na rok 2023 pro: 
Tělovýchovná jednota Přibice, z. s., IČ: 18511864 ve výši 120.000,- Kč na provozní výdaje. 
Tělovýchovná jednota Přibice, z. s., IČ: 18511864 ve výši 75.000,- Kč na pořízení sportovního 
vybavení, jako spoluúčast k čerpání krajské dotace. Smlouva o dotaci bude uzavřena pouze 
v případě přidělené krajské dotace v roce 2023.  
Tělovýchovná jednota Přibice, z. s., IČ: 18511864 ve výši 20.000,- Kč na pořízení krojových součástí 
pro Přibičánek, který je součástí TJ Přibice. 
ZO Český svaz včelařů Vranovice, z. s., IČ: 67009018 ve výši 7000,- Kč na provozní výdaje.  
Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace, IČ: 60575573 ve výši 5.000,- Kč na 
provozní výdaje. 
Myslivecké sdružení Vranovice – Přibice, z. s., IČ: 64520218 ve výši 15.000,- Kč na nákup krmiv pro 
zvěř a výsadbu dřevin. 
Přibičané, z. s., IČ: 06881904 na pořízení krojových součástí ve výši 20.000,- Kč.  
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Zastupitelstvo obce Přibice neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice na rok 2023 pro: 
KasProCats – kastrační program, z. s., Za potokem 49, Janovice, 59501 Velká Bíteš, částku 10.000,-
 Kč na Útulkářskou činnost – edukace.  
 
Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Procházková, 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 

Bod č. 4: CESTA NA IVAŇ – DODATEK NA SNÍŽENÍ CENY  

Oprava místní komunikace ve směru na Ivaň byla dokončena za cenu 1.011.441,- Kč bez DPH, tedy 
nižší než byla uzavřená smlouva o dílo a je nutné schválit dodatek smlouvy o dílo na snížení ceny.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.: 201 / LBAA-032 / 2022, 
kterým se snižuje konečná cena díla. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Procházková, 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
Bod č. 5: FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY  

Máme zpracovány dokumentace ke 2 FVE, jedna na čistírně odpadních vod a druhá na střeše 
komunitního centra. Obec oslovila vícero dodavatelů. 
 
FVE na ČOV  
Obec obdržela celkem 6 nabídek, z toho 1 od firmy Chlazení Nečas, s. r. o., po stanoveném termínu 
(která patřila mezi dražší). Jednu nabídku tedy vyřazujeme z důvodu pozdního předložení a jednu 
nabídku – firma ABACRA Solar, s. r. o., vyřazujeme z důvodu, že byly naceněné jiné parametry (menší 
výkony některých součástí), než které byly poptávány. Akceptovatelné nabídky jsou od uchazečů: 
EL-INSTA ENERGO, s. r. o., za cenu bez DPH 1.189.865,- Kč (vč. DPH 1.439.736,65 Kč) 
Helektros, s. r. o., za cenu bez DPH 1.251.428,76 Kč 
SOLIDSUN ESCO, s. r. o., za cenu bez DPH 1.300.000,- Kč 
S Power Energies, s. r. o., za cenu bez DPH 1.450.767,- Kč 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje výsledek výběrového řízení na realizaci fotovoltaické 
elektrárny na střechu budovy ČOV a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem EL-INSTA 
ENERGO, s. r. o., IČ: 28356861, za cenu 1.189.865,- Kč bez DPH (1.439.736,65 Kč vč. DPH). 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Procházková, 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
FVE na komunitní centrum  
Obec obdržela celkem 6 nabídek, z toho 1 od firmy Chlazení Nečas, s. r. o., po stanoveném termínu 
(která patřila mezi dražší). Jednu nabídku tedy vyřazujeme z důvodu pozdního předložení a jednu 
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nabídku – firma ABACRA Solar, s. r. o., vyřazujeme z důvodu, že byly naceněné jiné parametry (menší 
výkony některých součástí), než které byly poptávány. Akceptovatelné nabídky jsou od uchazečů: 
EL-INSTA ENERGO, s. r. o., za cenu bez DPH 1.904.540,- Kč (vč. DPH 2.304.493,40 Kč) 
S Power Energies, s. r. o., za cenu bez DPH 1.914.835,- Kč 
Helektros, s. r. o., za cenu bez DPH 2.005.704,38 Kč 
SOLIDSUN ESCO, s. r. o., za cenu bez DPH 2.125.000,- Kč 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje výsledek výběrového řízení na realizaci fotovoltaické 
elektrárny na střechu budovy komunitního centra a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem 
EL-INSTA ENERGO, s. r. o., IČ: 28356861, za cenu 1.904.540,- Kč bez DPH (2.304.493,40 Kč vč. DPH). 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Procházková, 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
Bod č. 6: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZŠ A MŠ PŘIBICE ZA ROK 2022 

Účetní závěrka je uveřejněna na webu školy.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje účetní závěrku své příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Přibice za 
rok 2022. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Procházková, 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
Bod č. 7: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ  

Starosta provedl na základě pravomoci rozpočtové opatření č. 1/2023, které je uveřejněné na webu 
obce.  
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2023. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Procházková, 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
Dále se zastupitelům předkládá ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2023, které řeší aktuální změny 
rozpočtu.  
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                                      Rozpočtové opatření č. 2/2023 20.03.2023 

      

PŘÍJMY      

Paragraf Položka ÚZ N/Z/ORG Částka Popis 

 1349   10 000 Příjem ze zrušených místních poplatků 

 4116 13101  320 000 Ostatní neinvestiční přijaté transfery - VPP 

3319 2322   26 100 Příjmy z pojistných plnění 

3399 2111   200 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 

3639 3111   1 000 000 Příjmy z prodeje pozemků 

3745 2321   46 400 Příjem Myslivecké sdružení Vranovice-Přibice z.s. 

CELKEM:    1 602 500  

      

VÝDAJE      

Paragraf Položka ÚZ N/Z/ORG Částka Popis 

1019 5222   7 000 Neinvestiční transfery spolkům 

2321 6121   1 750 000 Stavby - fotovoltaická elektrárna 

2321 6122   -44 500 Přeúčtování 

3319 5171   50 000 Opravy KC 

3319 6121   2 750 000 Stavby - fotovoltaická elektrárna 

3419 5229   100 000 Ostatní neinvestiční transfery - TJ Přibice, z.s.  

3613 5171   450 000 Oprava hasičky 

3639 5011 13101  320 000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - VPP  

3639 6121   -300 000 Přeúčtování 

6171 6122   80 000 Tiskárna 

6330 5343   -160 000 Přeúčtování 

CELKEM:    5 002 500  

P-V    -3 400 000  

      

FINANCOVÁNÍ     

Paragraf Položka ÚZ N/Z/ORG Částka Popis 

 8115   3 400 000  

CELKEM:    3 400 000  

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2023. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Procházková, 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
Bod č. 8: SÍDLO VINAŘSKÉHO SPOLKU 

V naší obci vzniká nový spolek, a to Vinařský spolek Přibice. Pro jeho zápis do registru zapsaných 
spolků je třeba stanovit sídlo spolku ideálně v obecních prostorách. Takovým místem je komunitní 
centrum.   
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje umístění sídla Vinařského spolku Přibice do budovy 
komunitního centra Přibice 84. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Procházková, 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
Bod č. 9: VĚCNÁ BŘEMENA 

 

9.1 Věcné břemeno v ulici u Aquabaru – kabelové vedení přípojky elektřiny.   
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlouvu č. HO – 014330066607/001-MDP o zřízení věcného 
břemene. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Procházková, 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
9.2. Smlouva o zřízení služebnosti – vjezd k novostavbě v ulici u Aquabaru.  
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č. 1/2023. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Procházková, 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
Bod č. 10: POZEMKY 

 
10.1. žádost o odkup obecního pozemku v k. ú. Přibice na hranici s vranovickým katastrem poblíž 
kolejí a to p. č. 4528/6 o výměře 53 m2. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr prodeje pozemku 4528/6 o výměře 53 m2 
v k. ú. Přibice. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Procházková, 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
10.2. Žádost obce o převod pozemku do vlastnictví obce pod částí cyklostezky ve směru na Vranovice 
z vlastnictví JMK. Samotná smlouva se bude ještě projednávat na budoucím zasedání, po schválení na 
JMK. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje podání žádosti a bezúplatný převod pozemku (dar) pod 
cyklostezkou ve směru na Vranovice, a to p. č. 3001/2 v k. ú. Přibice do vlastnictví obce Přibice.  
 
Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Procházková, 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
10.3. Žádost p. R. o informace k prodeji obecních pozemků  
 

Odpověď: 

Koncepce obce v nakládání s nemovitým majetkem je nezbavovat se zbytečně obecního majetku 
a z tohoto důvodu není žádný seznam majetku určeného k prodeji nebo pronájmu. Případné prodeje 
nebo pronájmy jsou řešeny vždy individuálně a na základě konkrétních žádostí. Před tím, než se 
o prodeji nebo pronájmu rozhoduje, vyvěšuje se záměr na fyzické i elektronické úřední desce po 
dobu nejméně 15 dní tak, aby se občané k němu mohli vyjádřit, případně podat nabídku. Záměrem 
obce v současné době není prodávat pozemky 3676-3680. Změna územního plánu se jejich využití 
nedotkne. Obec v současné době žádnou dražbu obecního majetku nechystá. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice souhlasí s textem odpovědi na žádost o informaci pro paní XXX. 
 
Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Procházková, 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
10.4. Žádost obce o bezúplatný převod pozemku p. č. 4429 o výměře 5690 m2, který je ve vlastnictví 
České republiky (ÚZSVM), z důvodu realizace výsadeb interakčního prvku, větrolamu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje podání žádosti na bezúplatný převod pozemku p. č. 4429 
o výměře 5690 m2 v k. ú. Přibice do vlastnictví obce Přibice.  
 
Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Procházková, 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 
 
Bod č. 11: PÍSKOVNA SE SKLÁDKOU VE VRANOVICÍCH 

Doplnění k zastupitelstvu  – přidán samostatný bod. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Přibice nesouhlasí se záměrem vybudování pískovny a skládky v rámci akce 
„Těžba štěrkopísků a rekultivace v k. ú. Vranovice“ 
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• Obec Přibice neumožní využívat místní komunikace a polní cesty pro přepravu štěrkopísků 

z nově zamýšlené pískovny a návozem odpadu do této pískovny. Stávající cesty jsou 

využívány již ve 100 % jejich kapacity pískovnou Pohořelice. 

• Obec Přibice nesouhlasí se záměrem rovněž z důvodu zvýšení hluku a prašnosti zejména 

v horní části obce Přibice. 

• Obec Přibice upozorňuje Jihomoravský kraj, že se záměr dotýká zájmového území 

vyčleněného pro vysokorychlostní trať. 
 

Hlasování:  
„PRO“ - 7, jmenovitě Beňuš, Boček, Effenberger, Ficková, Kuchyňka, Malinovský, Procházková, 
„PROTI“ – 0, „ZDRŽEL SE“ – 0.   
Návrh byl schválen počtem hlasů 7. 
 

 
Bod č. 12: RŮZNÉ 

 

12.1. Bude uzavřena smlouva o výpůjčce na vyčištění a realizaci biomokřadu v lokalitě Žlíbky 
s Českým svazem ochránců přírody. Akce bude dotovaná ze 100 %.  
 
12.2. V posledních 2 měsících proběhlo na obci několik kontrol: 

− MVČR - kontrola na prodeje pozemků 

− EKO-KOM - kontrola odpadového hospodářství 

− VZP - kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 
povinností plátce pojistného 

 
12.3. Realizované a plánované akce: 

− Aktuálně se realizuje chodník v lokalitě Topůlky (od žabiňáku po Svobodný Hájek). 
− Bude se opravovat vodovod u hlavní silnice. 
− Byl vypracován pasport veřejného osvětlení.  Počítáme s případnou výměnou osvětlení.  

 

 

Bod č. 13: DISKUSE 

Host pan Cibulka upozornil na vážnost provozu po vjezdu do obce od Ivaně a navrhl řešení formou 
zpomalovacího retardéru.  
 

 
Bod č. 14: UKONČENÍ JEDNÁNÍ 
 

Starosta ukončil jednání v 19:23 hod. 
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38/4/2023 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva. 

39/4/2023 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání 
Zastupitelstva obce Přibice Mgr. Šárku Kuchyňkovou a ověřovateli zápisu Ing. Jozefa 
Beňuše a Ing. Ondřeje Malinovského.  

40/4/2023 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Tržní řád obce Přibice. 

41/4/2023 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce na rok 2023 pro: 
Tělovýchovná jednota Přibice, z. s., IČ: 18511864 ve výši 120.000,- Kč na provozní 
výdaje. 
Tělovýchovná jednota Přibice, z. s., IČ: 18511864 ve výši 75.000,- Kč na pořízení 
sportovního vybavení, jako spoluúčast k čerpání krajské dotace. Smlouva o dotaci 
bude uzavřena pouze v případě přidělené krajské dotace v roce 2023.  
Tělovýchovná jednota Přibice, z. s., IČ: 18511864 ve výši 20.000,- Kč na pořízení 
krojových součástí pro Přibičánek, který je součástí TJ Přibice. 
ZO Český svaz včelařů Vranovice, z. s., IČ: 67009018 ve výši 7000,- Kč na provozní 
výdaje.  
Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace, IČ: 60575573 ve výši 
5.000,- Kč na provozní výdaje. 
Myslivecké sdružení Vranovice – Přibice, z. s., IČ: 64520218 ve výši 15.000,- Kč na 
nákup krmiv pro zvěř a výsadbu dřevin. 
Přibičané, z. s., IČ: 06881904 na pořízení krojových součástí ve výši 20.000,- Kč.  
Zastupitelstvo obce Přibice neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibice na 
rok 2023 pro: 
KasProCats – kastrační program, z. s., Za potokem 49, Janovice, 59501 Velká Bíteš, 
částku 10.000,- Kč na Útulkářskou činnost – edukace.  

42/4/2023 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.: 201 / LBAA-
032 / 2022, kterým se snižuje konečná cena díla. 

43/4/2023 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje výsledek výběrového řízení na realizaci 
fotovoltaické elektrárny na střechu budovy ČOV a uzavření smlouvy o dílo s vítězným 
uchazečem EL-INSTA ENERGO, s. r. o., IČ: 28356861, za cenu 1.189.865,- Kč bez DPH 
(1.439.736,65 Kč vč. DPH). 

44/4/2023 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje výsledek výběrového řízení na realizaci 
fotovoltaické elektrárny na střechu budovy komunitního centra a uzavření smlouvy 
o dílo s vítězným uchazečem EL-INSTA ENERGO, s. r. o., IČ: 28356861, za cenu 
1.904.540,- Kč bez DPH (2.304.493,40 Kč vč. DPH). 

45/4/2023 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje účetní závěrku své příspěvkové organizace ZŠ 
a MŠ Přibice za rok 2022. 

46/4/2023 Zastupitelstvo obce Přibice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2023. 

47/4/2023 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2023. 

48/4/2023 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje umístění sídla Vinařského spolku Přibice do 
budovy komunitního centra Přibice 84. 

49/4/2023 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje smlouvu č. HO – 014330066607/001-MDP 
o zřízení věcného břemene. 

50/4/2023 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č. 1/2023. 

51/4/2023 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje záměr prodeje pozemku 4528/6 o výměře 
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53 m2 v k. ú. Přibice. 

52/4/2023 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje podání žádosti a bezúplatný převod pozemku 
(dar) pod cyklostezkou ve směru na Vranovice, a to p. č. 3001/2 v k. ú. Přibice do 
vlastnictví obce Přibice.  

53/4/2023 Zastupitelstvo obce Přibice souhlasí s textem odpovědi na žádost o informaci pro 
paní XXX. 

54/4/2023 Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje podání žádosti na bezúplatný převod pozemku 
p. č. 4429 o výměře 5690 m2 v k. ú. Přibice do vlastnictví obce Přibice. 

55/4/2023 Zastupitelstvo obce Přibice nesouhlasí se záměrem vybudování pískovny a skládky 
v rámci akce „Těžba štěrkopísků a rekultivace v k. ú. Vranovice“ 

• Obec Přibice neumožní využívat místní komunikace a polní cesty pro 

přepravu štěrkopísků z nově zamýšlené pískovny a návozem odpadu do této 

pískovny. Stávající cesty jsou využívány již ve 100 % jejich kapacity pískovnou 

Pohořelice. 

• Obec Přibice nesouhlasí se záměrem rovněž z důvodu zvýšení hluku a 

prašnosti zejména v horní části obce Přibice. 

• Obec Přibice upozorňuje Jihomoravský kraj, že se záměr dotýká zájmového 

území vyčleněného pro vysokorychlostní trať. 
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Ing. Jozef Beňuš 

 
Ing. Miroslav Effenberger, DiS. 

 
Datum: 

 
Datum: 

 
Datum: 

 
Podpis: 

 
Podpis: 

 
Podpis: 

 
 

 
Místostarostka: 

 
Ing. Ondřej Malinovský Ing. Nikola Procházková 

  
Datum: 

 
Datum: 

  
Podpis: 

 
Podpis: 

   


