OBEC PŘÍŠTPO
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍŠTPO Č . 5/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Příštpo č. 5/2012,
konaného dne 1. 6. 2012
Přítomni:

Antonín Vítámvás, Stanislav Pokorný, Zdeněk Chrásta, Jaroslav Slezák, Jana
Procházková

Omluven:

Marie Karšulínová

Nepřítomen: Vladimír Škorpík

Program
1. Zahájení
2. Oprava světel
3. Nový územní plán obce Příštpo
4. Dotace na dětské hřiště
5. Archiv
6. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
7. Výměna oken Obecní úřad Příštpo
8. Žádost o prodej pozemku – Matoušek Josef
9. Rozpočtové opatření č. 1
10. Rozpočtový výhled na roky 2013 - 2017

1. Zahájení
Starosta obce Příštpo, Antonín Vítámvás, zahájil v 19 hodin zasedání zastupitelstva obce
Příštpo, přivítal přítomné na zasedání.

2. Oprava světel
Starosta obce oznámil, že byla opraven 3 světla veřejného osvětlení (u Bémů, Černý a u
hospody u Tomanů)
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.

3. Nový územní plán obce Příštpo
Starosta obce oznámil, že současný územní plán bude platit do konce roku 2015. Podle
nového stavebního zákona musí mít obec od roku 2016 nový územní plán. Vyřízení
nového územního plánu trvá asi 2 roky. Letos se dá požádat o dataci na nový územní plán
z Kraje Vysočina do 30.9.2012. Starosta nechal hlasovat o pořízení Územního plánu obce
Příštpo.
Hlasování :

pro
zdržel se
proti

5
0
0

Zastupitelstvo obce Příštpo rozhodlo o pořízení Územního plánu Příštpo. Ke spolupráci
při jeho pořízení určuje starostu obce pana Antonína Vítámváse.
O pořízení územního plánu požádá Městský úřad Třebíč.
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4. Dotace na dětské hřiště
Starosta oznámil, že obci Příštpo byla přidělena dotace na vybudování dětského hřiště
pod názvem: Zapojení dětí a mládeže do výstavby dětského hřiště v obci Příštpo.
Tato dotace je z Ministerstva pro místní rozvoj. Celková částka na výstavbu je
528 012 Kč. Dotace je 369 608 Kč a vlastní zdroje 158 404 Kč.
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.

5. Archív
Starosta oznámil, že oprava archívu bude dokončena do konce června 2012. Práci na této
opravě provádí pracovníci na veřejné službě.
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.

6. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Starosta seznámil zastupitele s tím, že dne 30.11.2012 končí obci povolení k vypouštění
odpadních vod obce Příštpo do vodního toku Rokytná. Prodloužení tohoto povolení je
zajištěno. Při podání žádosti o stavební povolení na kanalizaci se současně žádalo o výše
uvedené povolení odpadních vod na Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí.
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí

7. Výměna oken Obecní úřad Příštpo
Starosta oznámil, že v pondělí 4.6.2012 mezi 9 – 10 h se budou měnit okna a dveře na
OÚ v Příštpoě. Nová omítka na OÚ bude pravděpodobně v červenci. Tato oprava se
provádí z přiznané dotace POVV Kraje Vysočina. Výše dotace je 107 000 Kč.
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.

8. Žádost o prodej pozemku – Matoušek Josef
Dne 1.6.2012 podal pan Matoušek Josef osobně žádost o zakoupení obecního pozemku, který
se nachází u domu č.p. 76. Výměra 8m2.
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.

9. Rozpočtové opatření č. 1
Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2012. Rozpočet je navýšen o
došlou dotaci ze SZIF Brno ve výši 79 923 Kč.
Starosta nechal zastupitele hlasovat.
Hlasování :

pro
zdržel se
proti

5
0
0

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1/2012.

10. Rozpočtový výhled na roky 2013 – 2017
Starosta předložil ke schválení rozpočtový výhled na roky 2013 – 2017. Rozpočtový
výhled je vyrovnaný. Záměr obce je vybudovat dětské hřiště, sportovní hřiště, splaškovou
kanalizaci a ČOV, povodňový plán a bezdrátový rozhlas, přestavbu bývalé Jednoty na OÚ,
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knihovnu a prodejnu smíšeného zboží. Realizace těchto projektů je závislá na přidělení
dotací.
Starosta nechal zastupitele hlasovat.
Hlasování :

pro
zdržel se
proti

5
0
0

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na roky 2013 – 2017.

………………………………..
starosta obce Příštpo
Vítámvás Antonín

Zapsala:

………………………………..
Pokorný Stanislav

Ověřili:

………………………………..
Slezák Jaroslav

………………………………..
Procházková Jana

