Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Příštpo č. 10/2016
konaného dne 9.12. 2016
Přítomni : p. Vítámvás, p Špačková, p. Špaček, p. Karšulínová, p. Bartés
Omluvena : p. Nemeškalová
Nepřítomen : p. Brandlová
Program : 1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Zahájení
Rozpočtové opatření č.7/2016
Sokolovna
Návrh rozpočtu na rok 2017
Plán inventur na rok 2016
Dotace obcím Kraje Vysočina – hasiči 2016
Obecně závazná vyhláška obce Příštpo č. 1/2016 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
8/ Ostatní

1/ Zahájení
------------Starosta obce Příštpo Antonín Vítámvás zahájil v 19 hod. zasedání zastupitelstva obce
Příštpo, přivítal přítomné na zasedání.
2/ Rozpočtové opatření č. 7/2016
---------------------------------------Místostarostka obce Příštpo, Marie Karšulínová předložila rozpočtové opatření č. 7/2016 .
Schváleno starostou dne 18.11.2016.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

3/ Sokolovna
--------------Starosta obce Příštpo předložil návrh nechat udělat odhad sokolovny, z důvodu, abychom
zjistili jaká je odhadní cena pro případný odkup. Tento odhad by udělal Ing. Konvalina za
cenu do 5000 Kč.
Starosta nechal hlasovat o výše uvedeném odhadu sokolovny.
Hlasování: pro
proti
zdržel se hlasování

5
0
0

Usnesení:
Zastupitelstvo schválilo udělat odhad sokolovny.

4/ Návrh rozpočtu na rok 2017
-------------------------------------Místostarostka obce Příštpo Marie Karšulnová předložila návrh rozpočtu na rok 2017.
Vyvěšeno dne 20.11. 2016, vyvěšeno elektronicky dne 20.11.2016, sejmuto i elektronicky dne
9.12.2016. Návrh rozpočtu je vyrovnaný ve výši 4 016 500 Kč.
Starosta nechal hlasovat o návrhu rozpočtu na rok 2017.
Hlasování : pro
proti
zdržel se hlasování

5
0
0

Usnesení :
Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2017 na §.
5/ Plán inventur na rok 2016
--------------------------------Starosta oznámil, že vydal Plán inventur na rok 2016. Jmenoval inventarizační komisi.
Předseda Petr Bartés, členové Vítámvás Antonín, Špačková Ivana, Špačková Kateřina.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
6/ Dotace obcím Kraje Vysočina na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok
2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Příštpo informoval, že byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace na činnost
jednotek SDH ve výši 1200 Kč.
Tato částka bude použita na technickou prohlídku hasičského auta.
Nehal hlasovat o výše poskytnuté dotaci.
Hlasování : pro
proti
zdržel se hlasování

5
0
0

Zastupitelstvo schválilo účelovou neinvestiční dotaci na činnosti jednoty SDH obce na rok
2016 ve výši 1200 Kč.
7/ Obecně závazná vyhláška obce Příštpo č. 1/2016
------------------------------------------------------------Starosta obce předložil k vydání a schválení Obecně závaznou vyhlášku obce Příštpo
č.1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Nechal hlasovat o výše uvedené obecně závazné vyhlášce.

Hlasování : pro
proti
zdržel se hlasování

5
0
0

Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo vydává a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Příštpo
č. 1/2016.
8. Ostatní
----------Starosta popřál všem příjemné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví do Nového roku
2017.

,

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

Zapsala : Marie Karšulínová

Ověřil : Bartés Petr
Špačková Kateřina

