OBEC PŘÍŠTPO
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍŠTPO Č . 6/2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Příštpo č. 6/2014,
konaného dne 15.8.2014
Přítomni:

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

Nepřítomen: Vladimír Škorpík

Program
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Výsledky výběrového řízení splašková kanalizace a ČOV
Územní působnost MAS – programové období 2014-2020
Obecné závazné vyhlášky č. 1-4/2014
Ostatní

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

2. Výsledky výběrového řízení splašková kanalizace a ČOV
Starosta obce Příštpo oznámil, že dne 13.8.2014 proběhlo posouzení a hodnocení nabídek podle
§ 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Do veřejné zakázky se přihlásily 4
uchazeči. Jeden byl vyřazen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Vybrána byla
Společnost Příštpo, EVT stavby, s.r.o., FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Starosta nechal hlasovat o podpisu smlouvy se Společnost Příštpo, EVT stavby, s.r.o.,
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se hlasování

6
0
0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Příštpo schvaluje podpis smlouvy se Společnost Příštpo, EVT
Stavby s.r.o, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., na vybudování splaškové
kanalizace a ČOV v obci Příštpo.

3. Územní působnost MAS – programové období 2014 – 2020
Starosta obce nechal hlasovat o územní působnosti MAS na programové období 2014 – 2020.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se hlasování

6
0
0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Příštpo schvaluje zařízení svého správního územní do
územní působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční
skupiny MAS Rokytná, o.p.s. na období 2014-2020. Schválením zařazení do územní
působnosti SCLLD obci nevznikají finanční závazky vůči MAS.
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4. Obecně závazné vyhlášky č. 1 – 4/2014
Starosta obce předložil ke schválení:


Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Příštpo



Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství



Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku ze psů



Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o místním poplatku z ubytovacích kapacit

Hlasování:

pro
proti
zdržel se hlasování

6
0
0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Příštpo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, 2/2014,
3/2014 a 4/2014.
Rozpočtové opatření č.3/2014 bylo vyvěšeno i elektronicky dne 15.7.2014, sejmuto i
elektronicky dne 31.7.2014. Schváleno dne 31.7.2014.

5. Ostatní
Starosta obce oznámil, že probíhají zkoušky na novém vrtu.
Bylo prodlouženo stavební povolení na rekonstrukci bývalé JEDNOTY.
Je přislíbená dotace na povodňový plán a místní rozhlas.
Je přislíbená dotace na studánku pod skálami.

………………………………..
starosta obce Příštpo
Vítámvás Antonín
Zapsala:

………………………………..
Karšulínová Marie

Ověřili:

………………………………..
Slezák Jaroslav

………………………………..
Chrásta Zdeněk

