Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Příštpo č. 11/2014,
konaného dne 18.12.2014
Přítomni : Vítámvás, Karšulínová, Špaček, Špačková, Bartés, Nemeškalová
Nepřítomni : Brandlová
Program : l/ zahájení
2/ návrh rozpočtu na rok 2015
3/ rozpočtové opatření
4/ oprava bývalé školy
5/ ostatní
1/ Zahájení
--------------Starosta obce Příštpo Antonín Vítámvás zahájil v 19 hodin zasedání zastupitelstva obce
Příštpo, přivítal přítomné na zasedání.
2/Návrh rozpočtu na rok 2015
-----------------------------------Místostarostka předložila návrh rozpočtu na rok 2015.
Starosta nechal hlasovat o návrhu rozpočtu na rok 2015.
Hlasování : pro
proti
zdržel se hlasování

6
0
0

Usnesení :
Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2015. Příjmy 10 731 438 Kč a výdaje
10 731 438 Kč. Do příjmů je zařazen přebytek peněžních prostředků z minulých let ve výši
7 028 038 Kč.
3. Rozpočtové opatření č. 5/2014
----------------------------------------Místostarostka předložila rozpočtové opatření č. 5/2014. Vyvěšeno dne 12.11.2014, vyvěšeno
na el. úřední desce dne 12.11.2014, sejmuto i elektronicky 28.11.2014. Schváleno starostou
dne 28.11. 2014.
Zatupitelstvo bere na vědomí.

4. Oprava bývalé školy
---------------------------Starosta sdělil, že pro rok 2015 je možno získat dotaci z POV Vysočina ve výši asi 105 000
Kč. Žádost musí být podána do konce ledna 2015. Navrhl opravit bývalou školu. Do 15.
ledna 2015 zajistí 4 cenové nabídky na okna Špačková Kateřina, 4 cenové nabídky na plot
Nemeškalová Pavla, 4 cenové nabídky na dobudování el. topení do prodejny Antonín
Vítámvás. Z těchto nabídek se vybere nejnižší cena a zjistíme co se za cca 200.000 Kč dá
opravit..
5. Ostatní
------------Plány na napojení nového vrtu u cihelny na stávající vodovod
--------------------------------------------------------------------------Starosta Antonín Vítámvás navrhl, že by se v roce 2015 měly nechat udělat plány na napojení
nového vrtu u cihelny na stávající vodovod. Realizace napojení je reálná v roce 2016.
Budeme sledovat zda nebude vypsán dotační titul, který by se dal použít na výše uvedenou
akci. Starosta nechal hlasovat.
Hlasování : pro
proti
zdržel se hlasování

6
0
0

Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo zadat plány na napojení nového vrtu na stávající
vodovod.
Smlouva – Lunapark Zdeněk Flakse, Bohušice
--------------------------------------------------------Starosta předložil smlouvu na pouťové atrakce se Zdeňkem Flaksou. Než se smlouva
podepíše, necháme si předložit revize od pouťových atrakcí.
Oprava šindele na kapličce
--------------------------------Na kapličce je potřeba opravit šindel na střeše. Toto provede Bartés Petr. Na jaře 2015 se
bude muset šindel na kapličce natřít.
Zapsala : Karšulínová Marie
Ověřil : Špaček Josef
Bartés Petr

Starosta : Antonín Vítámvás

