Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Příštpo č.2/2014,
konaného dne 4.4.2014
Přítomni : p. Vítámvás, p. Karšulínová,, p. Pokorný, p. Slezák, p. Chrásta,
Nepřítomen : p. Škorpík, p. Procházková
Program : 1/ zahájení
2/ závěrečný účet obce Příštpo za rok 2013
3/ účetní závěrka za rok 2013
4/ smlouva EKO-KOM
5/ autobus
6/ dražba pozemku - Nováček
7/ ostatní
1/ Zahájení
------------Starosta obce Příštpo Antonín Vítámvás zahájil v 19 hod. zasedání zastupitelstva obce
Příštpo, přivítal přítomné na zasedání.
2/ Závěrečný účet obce Příštpo za rok 2013
----------------------------------------------------Mistostaroska obce Příštpo Marie Karašulínová předložila Závěrečný účet obce Příštpo za rok
2013 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.
Vyvěšeno bylo od 17.3.2014, vyvěšeno elektronicky od 17.3.2014, Sejmuto 4.4.2014.
Zastupitelstvo obce Příštpo projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Příštpo za rok 2013 a
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.
Výsledek přezkoumání – při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Starosta obce nechal hlasovat o schválení Závěrečného účtu za rok 2013.
Hlasování : pro
5
zdržel se hlasování
0
proti
0
Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo Závěrečný účet obce za rok 2013 bez výhrad.
3/ Účetní závěrka za rok 2013
-------------------------Mistostarostka obce Příštpo Marie Karšulínová předložila ke schválení účetní závěrku za rok
2013. Předložila podklady pro schválení účetní závěrky :
Rozvaha k 31.12. 2013
Výkaz zisku a ztrát k 31.12. 2013
Příloha k 31.12.2013
Inventarizační zpráva k 31.12.2013
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Příštpo za rok 2013.
Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle § 84 odst. 2 písm. b/ zákona č.
128/2000 Sb., o obcích :

Zastupitelé obce Příštpo , přítomní při schvalování účetní závěrky
Vítámvás Antonín
Karšulínová Marie
Pokorný Stanislav
Chrásta Zdeněk
Slezák Jaroslav
Výrok o schválení účetní závěrky :
Zastupitelstvo obce účetní závěrku za rok 2013 schvaluje.
Vyjádření účetní jednotky k výroku.
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností
posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace obce Příštpo.
Účetní akceptovala schválení účetní závěrky bez připomínek
4. Smlouva EKO-KOM
-----------------------------Starosta obce předložil ke schválení smlouvu s EKO – KOM a.s. Praha. Je to smlouva
k zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
Starosta nechal hlasovat o smlouvě.
Hlasování : pro
5
proti
0
zdržel se hlasování
0
Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo jednohlasně smlouvu k zajištění zpětného odběru využití
odpadů z obalů.
5/ autobus
-----------Starosta oznámil, že v naší obci jezdil autobus linka 790630 Jaroměřice nad Rokytnou –
Hrotovice v úterý a v pátek pravidelně celý rok. Tento spoj není hrazen z rozpočtu Kraje
Vysočina , ale dopravce TRADO-BUS s.r.o. tento spoj provozuje v komerčním režimu.
Protože tento spoj je ztrátový, dopravce, aby omezil ztrátu, omezil i provoz této linky pouze
na dny kdy jezdí školáci do školy. Obec Příštpo jedná s Krajem Vysočina o možnosti zařazení
tohoto spoje do závazku veřejné služby. Dále bude jednat s panem Gricem z Trado Bus.
6/ Dražba pozemku p.č.19/1 o výměře 625m2
------------------------------------------------------Starosta obce předložil návrh zúčastnit se dražby pozemku p.č. 19/1, výměra 625 m2 v k.ú.
Příštpo. Jedná se o pozemek a rozpadlou stodolu za bývalou Jednotou. Dražba se uskuteční
dne 6.5.2014 v Jihlavě. Dražit do maximální ceny 200 000 Kč.
Starosta nechal hlasovat o výše uvedené dražbě.
Hlasování : pro
5
proti
0
zdržel se hlasování
0
Usnesení :
Zastupitelstvo schválilo jednohlasně dražbu pozemku p.č. 19/1.

7/ Ostatní
-----------Pan Špička Karel podal stížnost na příjezdovou komunikaci přes mlýnský náhon. Jedná se o
mostek, který se propadl pod auty při stavbě nového mostu. Vedoucí stavby slíbil, že nechá
vyrobit nový panel. Problém je v tom, že majitelka náhonu p. Získalová si nepřeje položit
panel přes náhon . Bude se hledat řešení.
Starosta obce Antonín Vítámvás, podal žádost o zvýšení platu z 10.000 Kč na 15.000,- Kč.
Odůvodnil to zvýšeným množstvím práce po nástupu 5 pracovníků na VPP.
Maximální výše platu neuvolněnému starostovi obci Příštpo, dle tabulek je cca 18.000 Kč.
Starosta nechal hlasovat :
Hlasování : pro
5
proti
0
zdržel se hlasování
0
Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo navýšení platu starostvi od 1.5.2014 na 15.000 Kč.

…………………………………………….
starosta obce P ř í š t p o
Vítámvás Antonín

Zapsala : Karšulínová Marie

Ověřil : Slezák Jaroslav
Pokorný Stanislav
Chrásta Zdeněk

