Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Příštpo č. 9 /2016,
konaného dne 4.11.2016
Přítomni : p. Vítámvás, p. Karšulínová, p. Špačková, p. Bartés, p.Špaček
Omluven : p. Tichá
Nepřítomen : p.Brandlová
Program : 1/
2/
3/
4/

zahájení
věcné břemeno EON
rozpočtové opatření č.6/2016, zveřejňování rozpočtových opatření
žádost o dotaci do Programu 133510 – Podpora materiálně technické základny
sportu
5/ smlouva o dílo - ENVIRO-EKOANALYTIKA
6/ ostatní

1/ Zahájení
------------Starosta obce Příštpo Antonín Vítámvás zahájil v 19 hod. zasedání zastupitelstva obce
Příštpo, přivítal přítomné na zasedání.
2/ Věcné břemeno EON
---------------------------Starosta obce Příštpo předložil smlouvu č. 1040011670/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s E.ON České Budějovice o zřízení věcného břemene na p.č. 1229/1 v k.ú.
Přištpo, zapsaném na LV č. 10001. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a to za jednorázovou
náhradu ve výši 1000 Kč bez DPH.
Starosta nechal hlasovat :
Hlasování : pro
5
proti
0
zdržel se hlasování 0
Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo Smlouvu č. 1040011670/001 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene na p.č. 1229/1 v k.ú.Příštpo za jednorázovou úplatu 1000 Kč bez
DPH.
3/ Rozpočtové opatření č.6/2016
--------------------------------------Starosta obce Příštpo Antonín Vítámvás předložil rozpočtové opatření č.6/2016.
Vyvěšeno bylo od 14.10.2016, vyvěšeno elektronicky 14.10.2016. Sejmuto 31.10.2016.
Schváleno starostou 31.10.2016.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Starosta navrhl, že se nebudou rozpočtová opatření vyvěšovat od listopadu 2016 na úřední
desce. Nechal hlasovat:
Hlasování : pro
5
proti
0
zdržel se hlasování
0

Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo, že se od listopadu 2016 nebudou rozpočtová opatření na
úřední desce vyvěšovat.
4/ Žádost o dotaci do Programu 133510-Podpora materiálně technické základny sportu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta předložil ke schválení žádost do Programu 133510 - Podpora materiálně technické
základny sportu.
Starosta obce Příštpo nechal hlasovat.
Hlasování : pro
5
proti
0
zdržel se hlasování
0
Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo žádost do Programu 133510 – Podpora materiálně
technické základny sportu a schválilo spolufinancování této žádosti ve výši 50% celkových
nákladů.
5/ Smlouva o dílo – ENVIRO EKOANALYTIKA, s.r.o. Velké Meziříčí
-------------------------------------------------------------------------------------Starosta předložil ke schválení Smlouvu o dílo s ENVIRO EKOANALYTIKA s.r.o. Velké
Meziřící, na plnění povinností vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací, které ukládá
zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
Starosta nechal hlasovat.
Hlasování : pro
5
proti
0
zdržel se hlasování
0
Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo Smlouvu o dílo s ENVIRO-EKOANALYTIKA s.r.o.
Velké Meziříčí na plnění povinností vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací, které
ukládá zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
6. Ostatní
-----------Starosta předložil žádost o odprodej obecního pozemku od Oldřicha Svobody
Starosta nechal hlasovat :
Hlasování : pro
0
proti
5
zdržel se hladování
0
Usnesení :
Zastupitelstvo neschválilo prodej obecního pozemku p. Oldřichu Svobodovi.
Starosta předložil návrh, aby se vypracovaly plány na opravu cest po obci, opravu veřejného
osvětlení, opravu obecní budovy a podaly se žádosti o dotaci.
Starosta nechal hlasovat :

Hlasování : pro
proti
zdržel se hlasování

5
0
0

Usnesení :
Zastupitelstvo schválilo vypracování plánů na opravu cest po obci, opravu veřejného osvětlení
a opravu obecní budovy- bývalé školy a podaly se žádosti o dotaci.

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

Zapsala : Karšulínová Marie
Ověřil : Bartés Petr
Špačková Kateřina

