Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Příštpo č. 10/2014,
konaného dne 21.11.2014
Přítomni : Vítámvás, Karšulínová, Špaček, Špačková, Bartés, Brandlová, Nemeškalová
Program : l/ zahájení
2/ pravomoc starosty – rozpočtové opatření
3/ smlouva SFŽP – varovný protipovodňový systém
4/ knihovna
5/ odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
6/ ostatní
1/ Zahájení
------------Starosta obce Příštpo Antonín Vítámvás zahájil v 19 hodin zasedání zastupitelstva obce
Příštpo, přivítal přítomné na zasedání.
2/ Pravomoc starosty k rozpočtovým opatřením
--------------------------------------------------------Místostarostka předložila návrh k určení pravomocí k rozpočtovým opatřením pro starostu
Antonína Vítámváse.
Starosta nechal hlasovat o pravomoci starosty.
Hlasování : pro
7
proti
0
zdržel se hlasování 0
Usnesení :
V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, pověřuje zastupitelstvo obce Příštpa, příkazce operace ( starostu) pravomocí
k provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva.
Starosta je oprávněn :
1/ provádět přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje
navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl
celkových příjmů a výdajů
2/ použít nové, rozpočtem nepředvídané příjmy k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných
výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu
3/ provádět přesun rozpočtových prostředků mezi položkami a § na straně výdajů
z důvodu objektivně působících skutečností, které ovlivňují plnění rozpočtu
/ navýšení případně ponížení výdajů již rozpočtovaných/
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva, konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou a jeho stručné odůvodnění / odůvodnění lze na zasedání
podat ústně /.

3. Smlouva č. 14218321 o poskytnutí podpory se SFŽP
-----------------------------------------------------------------Starosta předložil ke schválení „ Smlouvu č, 14218321 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR“.
Podpora je určena výhradně na akci „ Varovný protipovodňový systém pro obec Příštpo“.
Nechal hlasovat o výše uvedené smlouvě.
Hlasování : pro
proti
zdržel se hlasování

7
0
0

Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schvaluje „ Smlouvu č. 14218321 o poskytnutí podpory ze SFŽP
ČR“. Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní,
oblast podpory 1.3. Omezení rizika povodní. Na akci „ Varovný protipovodňový systém pro
obec Příštpo“.
4. Knihovna
--------------Starosta seznámil knihovníka Stanislava Čurdy, že zastupitelky Kateřina Špačková a Pavla
Nemeškalová mají zájem v knihovně organizovat akce pro děti. Nechal knihovníkovi čas na
rozmyšlenou. Návrh je takový, že pan Čurda bude nadále knihovníkem a umožní v knihovně
akce pro děti, nebo knihovníkem budou výše uvedené zastupitelky a budou pořádat
v knihovně i akce pro děti.
Pavla Nemeškalová dále uvedla, že je možnost podat požádat o 2 datace pro knihovnu.
Termín uzavření žádostí je kolem 10. 12. 2014. Zastupitelstvo pověřilo Pavlu Nemeškalovou
a Kateřinu Špačkovou o zjištění bližších informací k těmto dotacím a k podání žádosti.
5. Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
--------------------------------------------------------------------------Místostarostka Marie Karšulínová sdělila výši maximálních platů všem neuvolněným
zastupitelům. Navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstev byla v souladu s § 72 zákona
o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění poskytována měsíční odměna a to ode dne 21.11.2014. Po delší rozpravě
nechal starosta hlasovat o platech zastupitelů..

Hlasování : pro
proti
zdržel se hlasování

7
0
0

Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n/ zákona o obcích, stanoví
měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto :

starosta
místostarosta
člen zastupitelstva

11.000 Kč
6.000 Kč
250 Kč

Odměny se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení – 21.11.2014.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení
slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do
funkce, bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
6/ Ostatní
----------Určení zastupitele ke spolupráci při pořízení Územního plánu Příštpo
-------------------------------------------------------------------------------------Úřad územního plánování Městského úřadu Třebíč v současné době pořizuje nový Územní
plán Příštpo. Doposud byl ke spolupráci při pořízení nového Územního plánu Příštpo, určen
starosta Antonín Vítámvás. Pro nové funkční období je potřeba zvolit nového zástupce.
Marie Karšulínová navrhuje pro spolupráci při pořízení nového Územního plánu pana
Antonína Vítámváse.
Hlasování : pro
proti
zdržel se hlasování

7
0
0

Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo rozhodlo, že zastupitelem určeným ke spolupráci při pořízení
Územního plánu Příštpo je Antonín Vítámvás.
Starosta informoval, že v sobotu 22.11.2014 se bude stavět vánoční strom. Rozsvícení
vánočního stromu bude 29.11 2014.
Starosta informoval, že je poškozené zábradlí u chodníku. Poškození zavinil pan Veselý, který
zde boural autem. Opravu provede firma RENO Jaroměřice nad Rokytnou. Pojistná událost je
nahlášena na ČSOB pojišťovně.
Kontejner na sběr použitého textilu
-----------------------------------------Starosta předložil smlouvu společnosti REVENGE, a.s., se sídlem Za Mototechnou 1114/4,
Praha 5 - Stodůlky. Předmětem vzájemné spolupráce na základě této smlouvy je sběr oděvů,
obuvi a textilu prostřednictvím kontejneru umístěného na stanoveném místě na území obce.
Provozovatel se zavazuje umožnit obci, resp. jejím občanům odevzdávat oděvy, obuv a textil
do kontejneru, který poskytne. Za poskytnutí spolupráce podle této smlouvy nepřísluší žádné
smluvní straně odměna ani jiná úplata.
Starosta nechal hlasovat o výše uvedené smlouvě.
Hlasování : pro
proti
zdržel se hlasování

7
0
0

Usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy se společností REVENGE, a.s. Praha.
Špaček Josef navrhl, aby karty na Sběrný dvůr Jaroměřice nad Rokytnou měl každý zastupitel
doma, jedna karta aby byla v prodejně smíšeného zboží a zbytek na obecním úřadě.
Na příštím zasedání budou karty předány a obyvatelé seznámeni s výše uvedenou změnou.

Zapsala : Karšulínová Marie
Ověřil : Špaček Josef
Bartés Petr

Starosta : Antonín Vítámvás

