Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Příštpo č. 3/2015,
konaného dne 14.5.2015
Přítomni : p. Vítámvás, p. Karšulínová, p.Brandlová, p.Nemeškalová, p. Špačková
p. Fila, p. Filová, p.Švarc, p. Svoboda Vl., p. Nemeškal, p. Nemeškalová Marta
Omluven : p. Špaček, p.Bartes
Program : 1/
2/
3/
4/
5/
6/

zahájení
závěrečný účet obce Příštpo za rok 2014
účetní závěrka za rok 2014
kanalizační přípojky
studánka
ostatní

1/ Zahájení
------------Starosta obce Příštpo Antonín Vítámvás zahájil v 19 hod. zasedání zastupitelstva obce Příštpo,
přivítal přítomné na zasedání.
2/ Závěrečný účet obce Příštpo za rok 2014
----------------------------------------------------Mistostaroska obce Příštpo Marie Karašulínová předložila Závěrečný účet obce Příštpo za rok
2014 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.
Vyvěšeno bylo od 13.4.2015, vyvěšeno elektronicky od 14.4.2015, Sejmuto 14.5.2015.
Zastupitelstvo obce Příštpo projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Příštpo za rok 2014 a
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.
Výsledek přezkoumání – při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Starosta obce nechal hlasovat o schválení Závěrečného účtu za rok 2014.
Hlasování : pro
5
zdržel se hlasování
0
proti
0
Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo Závěrečný účet obce za rok 2014 bez výhrad.
3/ Účetní závěrka za rok 2014
-----------------------------------Mistostarostka obce Příštpo Marie Karšulínová předložila ke schválení účetní závěrku za rok
2014. Předložila podklady pro schválení účetní závěrky :
Rozvaha k 31.12. 2014
Výkaz zisku a ztrát k 31.12. 2014
Příloha k 31.12.2014
Inventarizační zpráva k 31.12.2014
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Příštpo za rok 2014

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle § 84 odst. 2 písm. b/ zákona č.
128/2000 Sb., o obcích :
Zastupitelé obce Příštpo , přítomní při schvalování účetní závěrky
Vítámvás Antonín
Karšulínová Marie
Brandlová Dagmar
Nemeškalová Pavla
Špačková Kateřina
Výrok o schválení účetní závěrky :
Zastupitelstvo obce účetní závěrku za rok 2014 schvaluje.
Vyjádření účetní jednotky k výroku.
Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností
posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace obce Příštpo.
Účetní akceptovala schválení účetní závěrky bez připomínek
4. Kanalizační přípojky
-----------------------------Starosta obce oznámil, že dle směrnice se musí vypsat výběrové řízení na dodavatele
kanalizačních přípojek. Výběrové řízení provede firma Miroslav Kabelka Moravské
Budějovice, do výběrové komise budou jmenováni členové zastupitelstva.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
5/ Studánka
------------Starosta oznámil, že byla poničena studánka na skalách. Poškození se řeší se Základ ní školou
v Jaroměřicích nad Rok., s MAS Rokytná, která je zatím vlastník studánky a POLICIÍ ČR.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
6/ Ostatní
----------Pan Nemeškal Miloš vznesl stížnost, že nemá ve studni vodu, od doby kdy se buduje
kanalizace před jeho domem. Toto se bude řešit na kontrolním dnu příští týden s dodavatelem
stavby. Zatím bude pan Nemeškal užívat obecní vodu. Starosta zapíše stav vodoměru u
Nemeškalů.
Stejný problém má i pan Veselý, ten ale nemá obecní vodu, proto mu bude vybudována
přípojka vody na obecní vodovod.
Starosta oznámil, že byla vyměněna okna v bývalé škole, plot bude namontován v červnu.
Starosta seznámil se zápisem kontrolního výboru ze dne 20.3.2015 a se zápisem finančního
výboru ze dne 30.4.2015.
Zastupitelstavo bere na vědomí.

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

Zapsala : Karšulínová Marie

Ověřil : Nemeškalová Pavla
Špačková Kateřina

