Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Příštpo č.5/2015,
konaného dne 4.9.2015
Přítomni : p. Vítámvás, p. Karšulínová, p.Nemeškalová, p. Špačková
p. Špaček, p.Bartés, p. Švarc, p. Svoboda
Omluvena : p. Brandlová
Program : 1/
2/
3/
4/
5/

zahájení
Rozpočtové opatření č.2 a 3
Kanalizační přípojky – smlouva
Povodňový plán
ostatní

1/ Zahájení
------------Starosta obce Příštpo Antonín Vítámvás zahájil v 19 hod. zasedání zastupitelstva obce
Příštpo, přivítal přítomné na zasedání.
2/ Rozpočtové opatření č. 2
--------------------------------Mistostaroska obce Příštpo Marie Karašulínová předložila rozpočtové opatření č. 2 .
Vyvěšeno bylo od 12.6.2015, vyvěšeno elektronicky od 12.6.2015. Sejmuto 30.6.2015.
Schváleno starostou dne 30.6.2015.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 3
-----------------------------Místostarostka obce Příštpo Marie Karšulínová předložila rozpočtové opatření č.3.
Vyvěšeno byla od 14.8.2015, vyvěšeno elektronicky od 14.8.2015. Sejmuto 31.8.2015.
Schváleno starostou dne 31.8.2015.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
3/ Kanalizační přípojky – smlouva
--------------------------------------------------------Starosta obce Příštpo předložil ke schválení Smlouvu o dílo na výstavbu kanalizačních
přípojek v obci Příštpo s firmou Soresina Trade s.r.o., Příční 118/10 Zábrdovice, 602 00
Brno. / dle výběrového řízení/.
Nechal hlasovat o výše uvedené smlouvě..
Hlasování: pro
proti
zdržel se hlasování

6
0
0

Usnesení:
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílo na výstavbu kanalizační přípojek -Soresina Trade
s.r.o. B rno.

4. Povodňový plán
----------------------Starosta obce předložil ke schválení POVODŃOVÝ PLÁN OBCE PŘÍŠTPO.
Nechal hlasovat o POVODŃOVÉM PLÁNU OBCE PŘÍŠTPO.
Hlasování : pro
proti
zdržel se hlasování

6
0
0

Usnesení :
Zastupitelstvo schválilo POVODŃOVÝ PLÁN OBCE PŔÍŚTPO
5/ Ostatní
------------Starosta oznámil, že od 15.9. 2015 bude svoz popelnic každý týden.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Projekt na připojení nového vrtu
-------------------------------------Starosta nechal hlasovat o vypracování projektu na připojení nového vrtu na vodovod.
Hlasování : pro
6
proti
0
zdržel se hlasování 0
Usnesení :
Zasstupitelstvo schvaluje vypracování projektu na připojení nového vrtu.

…………………………………………….
starosta obce P ř í š t p o
Vítámvás Antonín

Zapsala : Karšulínová Marie

Ověřil : Nemeškalová Pavla
Špačková Kateřina

