Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Příštpo č. 1/2015,
konaného dne 6. 2. 2015
Přítomni : Vítámvás, Karšulínová, Špaček, Špačková, Bartés, Nemeškalová
Omluvena : Brandlová
Program : l/ zahájení
2/ bioodpady
3/ rozpočtové opatření č. 6/2014
4/ oprava bývalé školy
5/ žádost na dofinancování kanalizace
6/ inventarizační zpráva
7/ Úřad práce
8/ ostatní
1/ Zahájení
--------------Starosta obce Příštpo Antonín Vítámvás zahájil v 19 hodin zasedání zastupitelstva obce
Příštpo, přivítal přítomné na zasedání.
2/ Bioodpady
----------------Starosta seznámil zastupitele, že od 1.1. 2015 musí obec třídit bioodpad, minimlálně v období
od 1.4. – 30.9. a dále se musí třídit žel. odpad. Bioodpad budeme třídit do kontejnerů, které
přistaví firna Kopeček Příložany, na zavolání bioodpad odveze. Obec Příštpo má podepsanou
smlouvu s firmou Kopeček Příložany do roku 2017.
Do poloviny března 2015 podáme žádost o dotaci na pořízení kontejnerů na žel. odpad, plast,
sklo, papír a štěpkovač, na Státní fond životního prostředí. Dotace by měla být 90% a
spoluúčast obce 10% uznatelných nákladů. V obci Příštpo by měly být kontejnery na odpad
na třech místech.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
3. Rozpočtové opatření č. 6/2014
----------------------------------------Místostarostka předložila rozpočtové opatření č. 6/2014. Vyvěšeno dne 16.12.2014, vyvěšeno
na el. úřední desce dne 16.12.2014, sejmuto i elektronicky 31.12.2014. Schváleno starostou
dne 31.12. 2014.
Zatupitelstvo bere na vědomí.
4. Oprava bývalé školy
---------------------------Starosta sdělil, že byla podána žádost o dotaci z POV Vysočina, která by měla být ve výši
105 000 Kč.

Zastupitelstvo na své pracovní schůzce v lednu vybralo dodavatele na rozšíření ústředního
topení v budově obecní prodejny v Příštpě. Vybrala TERMOGAS,spol. s r.o. Jaroměřice nad
Rokytnou . Cena za komplexní dodávku včetně DPH 21 % je 22.948,- Kč.
Zastupitelstvo na své pracovní schůzce vybralo na výrobu kovového plotu pana Veselého
z Jaroměřic nad Rokytnou, cena 59 000 Kč.
Dále vybralo dodavatele oken MBplast – Jan Cech Moravké Budějovice – cena včetně DPH
21 % je 115 946 Kč / okna, venkovní a vntřní parapety, montáž na komplexní parotěsný a
paropropustný systém, sítě a žaluzie.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
5. Žádost na dofinancování kanalizace
----------------------------------------------Starosta oznámil, že byla podána žádost na Kraj Vysočinu, na dofinancování kanalizace
v obci Příštpo ve výši 2 600 000 Kč.
Zastupitelstovo bere na vědomí.
6.Inventarizační zpráva za rok 2014
------------------------------------------Starosta obce předložil Inventarizační zprávu za rok 2014.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
7/ Úřad práce
----------------Místostarostka obce Příštpo oznámila, že byla zvýšena minimální mzda od 1.1.2015 na 9.200
Kč. Byla podána žádost Úřadu práce o navýšení příspěvku na pracovní místo. Výše
příspěvku je schválena a bude navýšena od 1.2.2015 na 12.000 Kč.
Starosta Antonín Vítámvás navrhl, že by se v březnu 2015 podala žádost na Úřad práce na
Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací na rok 2015.
Počet pracovníků 4 . Starosta nechal hlasovat o případné Dohodě o vytvoření pracovních
příležitostí s nástupem od 1.4.2015.
Hlasování : pro
proti
zdržel se hlasování

6
0
0

Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo případnou Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí
v počtu 4 pracovníků a pověřilo starostu k podpisu této dohody.
8/ Ostatní
-----------Občané Příštpa darovali v Tříkrálové sbírce v roce 2015 částku 3469 Kč.

Starosta obce předložil odpisový plán na rok 2015.
Nechal hlasovat o odpisovém plánu na rok 2015.
Hlasování: pro
proti
zdržel se hlasování

6
0
0

Usnesení :
Zastupitelstvo schválilo odpisový plán na rok 2015.
Zapsala : Karšulínová Marie
Ověřil : Špaček Josef
Bartés Petr

Starosta : Antonín Vítámvás

