Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Příštpo č. 8/2014,
konaného dne 3.10. 2014
Přítomni : p. Vítámvás, p. Karšulínová,, p. Pokorný, p. Chrásta, p. Procházková, p. Slezák
Nepřítomen : p. Škorpík
Program : 1/ zahájení
2/ varovný protipovodńový systém pro obec Příštpo
3/ kanalizace
4/ rozpočtové opatření č. 4/2014
5/ ostatní

1/ Zahájení
------------Starosta obce Příštpo Antonín Vítámvás zahájil v 19 hod. zasedání zastupitelstva obce
Příštpo, přivítal přítomné na zasedání.
2/ Varovný protipovodňový systém pro obec Příštpo
---------------------------------------------------------------Starosta obce Příštpo předložil ke schválení Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro Varovný protipovodňový systém pro obec Příštpo. Vítězná firma je JD ROZHLASY s.r.o.,
Vigantice 196. Cena 815 750 Kč a podepsání smlouvy s výše uvedenou firmou. Dále
předložil ke schválení smlouvu na vypracování digitálního povodňového plánu, který je
součásti výše uvedené akce, s firmou Envion servis s.r.o., Mořkov, ve výši 120.000 Kč.
Starosta nechal hlasovat o schválení Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na Varovný
protipovodňový systém pro obec Příštpo, podepsání smlouvy smlouvy s JD ROZHLASY a
s firmou Envion servis s.r.o. Mořkov.
Hlasování : pro
proti
zdržel se hlasování

6
0
0

Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo jednohlasně Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
na Varovný protipovodňový systém pro obec Příštpo, podepsání smlouvy s JD ROZHLASY
s.r.o. a ENVION servis s.r.o. Mořkov.

3. Kanalizace
-----------------Starosta obce Příštpo oznámil, že byla podepsána smlouva o dílo na splaškovou kanalizaci se
společností EVT Stavby s.r.o. Svitavy a FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s Brno.
V nejbližší době bude potřeba podepsat a schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvu
o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „ Splašková kanalizace a ČOV v obci Příštpo. Nechal
hlasovat o pověření starosty obce podpisem těchto dokumentů.
Starosta nechal hlasovat o pověření starosty k podpisu dokumentů ke splaškové kanalizaci.
.
Hlasování : pro
6
proti
0
zdržel se hlasování
0
Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo jednohlasně :
Pokud v následujících dnech obec obdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvu o
poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „ Splašková kanalizace a ČOV v obci Příštpo“, a budou
uvedené informace, zejména výše dotace souhlasit se schválenou finanční analýzou,
zastupitelstvo pověřuje starosty obce podpisem těchto dokumentů.
Starosta předložil dále ke schválení smlouvu na koordinátora BOZP, která je nutná k akci
„Splašková kanalizace a ČOV v obci Příštpo, s Ing. Martin Vinter na částku 44.444 Kč.
Starosta nechal hlasovat o výše uvedené smlouvě.
Hlasování : pro
proti
zdržel se hlasování

6
0
0

Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo smlouvu s Ing. Martin Vinter na koordinátoru BOZP.
4. Rozpočtové opatření č. 4
-------------------------------Starosta obce předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2014.
Starosta nechal hlasovat o rozpočtovém opatření č. 4/2014.
Hlasování : pro
6
proti
0
zdržel se hlasování
0
Usnesení :
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 4/2014.
5. Ostatní
-----------Starosta seznámil se zápisem kontrolního a finančního výboru.
Starosta obce poděkoval zastupitelům za jejich činnost a popřál jim hodně úspěchů
v nadcházejících volbách.

…………………………………………….
starosta obce P ř í š t p o
Vítámvás Antonín
Zapsala : Karšulínová Marie
Ověřil : Slezák Jaroslav
Pokorný Stanislav

