OBEC PŘÍŠTPO
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍŠTPO Č . 6/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Příštpo č. 6/2012,
konaného dne 3. 8. 2012
Přítomni:

Antonín Vítámvás, Stanislav Pokorný, Marie Karšulínová, Jana Procházková

Omluven:
Nepřítomen: Vladimír Škorpík, Jaroslav Slezák, Zdeněk Chrásta

Program
1. Zahájení
2. Oprava veřejného osvětlení
3. Žádost o dotaci na nový vrt
4. Smlouva Lesy ČR – odprodej pozemků
5. Zařazení obce Příštpo do územní působnosti MAS Moravskobudějovicko
6. Prodloužení stavebního povolení na přestavbu bývalé JEDNOTY
7. Prodloužení povolení – vypouštění odpadních vod
8. Mikroregion Rokytná – schválení dotace
9. Rozpočtové opatření č. 2/2012
10. Svoz nebezpečného odpadu

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

2. Oprava veřejného osvětlení
Starosta obce oznámil, že je nutno opravit 4 světla veřejného osvětlení a jedno světlo
koupit nové k Vlčkovým (zde je rozbité, visí na sloupě). Opravu provede Antonín
Vítámvás a Stanislav Pokorný.

3. Žádost o dotaci na nový vrt
Starosta oznámil, že dotace na nový vrt ještě nebyla podána, protože nebyl vypsán
dotační titul. Podklady pro podání jsou již připraveny. Dotační titul by měl být vypsán
v rozmezí 1-2 měsíců.

4. Smlouva s Lesy ČR na odprodej pozemků
Lesy ČR s.p. Hradec Králové poslaly kupní smlouvu na převod vlastnického práva na
Českou republiku, na p. č. 198/38 výměra 1194 m2 a p. č. 1234/4 výměra 1048m2. Touto
smlouvou chtějí koupit výše uvedené pozemky v souvislosti s výstavbou „PPO levostranný
přítok Rokytné“. V této smlouvě je uvedena cena 1,-Kč za všechny pozemky, z důvodu, že
stavba je realizována s protipovodňovým opatřením s přínosem pro obec. Starosta nechal o
této ceně hlasovat.
Hlasování :

pro
zdržel se
proti

0
0
4
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Zastupitelstvo obce jednohlasně neodsouhlasilo prodej těchto pozemků za 1 Kč.
Zastupitelstvo navrhlo prodat výše uvedené pozemky za cenu 24,50 Kč/m2. Touto cenou
jsou oceněny pozemky v majetku obce.

5. Zařazení obce Příštpo do územní působnosti MAS
Moravskobudějovicko
Starosta obce seznámil s možností přistoupení k členství v Místní akční skupině MAS
Moravskobudějovicko. Zkratka „MAS“ = místní akční skupina. Dá se také říci Místní
partnerství organizací i jednotlivců napříč generačním, osobnostním i působnostním
spektrem. Zabývá se rozvojem území, kde žijeme a působíme. MAS pomáhá obcím,
podnikatelům, zemědělcům, nestátním neziskovým organizacím s výběrem projektů,
s realizací, s financováním a s propagací. Členské příspěvky se v MAS neplatí. Hradí se
pouze za vypracování žádosti o dotaci a to 5000,-Kč + 1% za úspěšné získání dotace. Pro
čerpání dotací je nutné odsouhlasit působnost obce v MAS a také souhlas s realizací
strategického plánu Leader.
Starosta nechal o vstupu do MAS hlasovat.
Hlasování :

pro
zdržel se
proti

4
0
0

Usneseni: Zastupitelstvo obce Příštpo souhlasí se zařazením obce Příštpo do územní
působnosti MAS International Education and Consultation Centre, o.p.s. (MAS
Moravskobudějovicko) a souhlasí s realizací Strategického plánu Leader Místní akční
skupiny Moravskobudějovicko pro období 2007/8 – 2013.

6. Prodloužení stavebního povolení pro přestavbu bývalé Jednoty
Starosta obce oznámil, že byla podána žádost o prodloužení stavebního povolení na
přestavbu bývalé Jednoty. Městský úřad Jaroměřice nad Rokytnou zahájil řízení o
prodloužení doby platnosti stavebního povolení bývalé Jednoty.

7. Prodloužení povolení vypouštění odpadních vod
Starosta obce oznámil, že byla podána žádost na Životní prostředí do Třebíče o
prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Dne 27.7.2012
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí zahájil vodoprávní řízení – prodloužení
platnosti povolení k vypouštění odpadních vod z kanalizace obce Příštpo do vod
povrchových – do vodního toku Rokytná.

8. Mikroregion Rokytná
Mikroregion Rokytná poskytne dotaci ve výši 17 000,-Kč, na společenské akce. Starosta
nechal hlasovat o schválení této dotace.
Hlasování :

pro
zdržel se
proti

4
0
0

Usnesení: Zastupitelstvo schválilo jednohlasně dotaci od Mikroregionu Rokytná.
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9. Rozpočtové opatření č. 2/2012
Starosta obce nechal hlasovat o rozpočtovém opatření č. 2/2012.
Hlasování :

pro
zdržel se
proti

4
0
0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo jednohlasně rozpočtové opatření
č. 2/2012.

10. Svoz nebezpečného odpadu
Starosta oznámil, že svoz nebezpečného odpadu se bude vybírat v úterý 7:8:2012 a ve
středu 8:8:2012 od 18 hod. – 19. hod. u obecní stodoly. U sběru bude přítomen p. Stanislav
Pokorný. Karšulínová vyhlásí v pondělí navečer.

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

Zapsala:

………………………………..
Karšulínová Marie

Ověřili:

………………………………..
Pokorný Stanislav

………………………………..
Procházková Jana

