Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Příštpo č. 7 /2016,
konaného dne 30.8.2016
Přítomni : p. Vítámvás, p. Karšulínová, p.Nemeškalová, p. Špačková, p. Bartés
Omluven : p. Špaček Josef
Nepřítomen : p.Brandlová
Program : 1/ zahájení
2/ prodej pozemků 170/13, 170/14
3/ rozpočtové opatření č. 3/2016, č.4/2016
4/ plány lesní cesta
5/ plány rybník
6/ směna pozemků
7/ Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
8/ Ostatní
1/ Zahájení
------------Starosta obce Příštpo Antonín Vítámvás zahájil v 19 hod. zasedání zastupitelstva obce
Příštpo, přivítal přítomné na zasedání.
2/ Prodej pozemků p.č. 170/13 a p.č. 170/14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce Příštpo předložil ke schválení prodej pozemků v k.ú. Příštpo p.č. 170/13 o
výměře 195 m2 a p.č. 170/14 o výměře 77 m2. Předložil znalecký posudek č. 2257-7/2016 a
znalecký posudek č. 2256-6/2016 na výše uvedené pozemky. Pro prodej navrhl cenu dle
znaleckých posudků 55 Kč za m2.
Starosta obce Příštpo Antonín Vítámvás nechal hlasovat o prodeji výše uvedených pozemků.
Hlasování : pro
5
proti
0
zdržel se hlasování
0
Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo prodej pozemku p.č. 170/14 o výměře 77 m2 panu
Josefu Pokornému, Sídliště 330, 672 01 Moravský Krumlov za cenu 4 235 Kč a pozemek p.č.
170/13 o výměře 195 m2 panu Jaroslavu Maškovi, Ratibořice č. 60 a Soni Komínkové
Střítež 73 za cenu 10 725 Kč. Záměr prodeje pozemků 170/13 a 170/14 byl vyvěšen od
17.6.2016 do 19.7. 2016.
3/ Rozpočtové opatření č.3/2016
--------------------------------------Starosta obce Příštpo Antonín Vítámvás předložil rozpočtové opatření č. 3/2016.
Vyvěšeno bylo od 14.6.2016, vyvěšeno elektronicky 14.6.2016. Sejmuto 30.6.2016.
Schváleno starostou 30.6.2016.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 4/2016
-----------------------------------Starosta obce Příštpo Antonín Vítámvás předložil rozpočtové optření č. 4/2016.
Vyvěšeno bylo od 15.8.2016, vyvěšeno elektronicky 15.8.2016. Sejmuto 30.8.2016

Schváleno starostou 30.8.2016.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
4/ Plány lesní cesta
----------------------Starosta navrhl, aby se nechaly udělat plány na opravu lesní cesty směr Radkovice u
Hrotovic a podala se žádost o dotaci na opravu výše uvedené lesní cesty.
Starosta obce Příštpo nechal hlasovat.
Hlasování : pro
5
proti
0
zdržel se hlasování
0
Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo opravit lesní cestu směr Radkovice u Hrotovic, v délce
cca 500 m, udělat plány na tuto opravu a požádat o dotaci.
5/ Plány na opravu a odbahnění rybníka
----------------------------------------------Starosta navrhl, aby se nechaly udělaly plány na opravu starého rybníka a podala žádost o
dotaci na opravu starého rybníka.
Starosta nechal hlasovat.
Hlasování : pro
5
proti
0
zdržel se hlasování
0
Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo opravit a odbahnit starý rybník, udělat plány na opravu
a podat žádost o dotaci na opravu a odbahnění starého rybníka.
6/ Směna pozemků
---------------------V případě opravy starého rybníka je nutno vyměnit pozemek p.č. 198/14 za pozemky p.č.
198/29 a 198/28. Jinak by obec nemohla požádat o datace, nebyla by výlučný vlastník
rybníka. Starosta obce nechal hlasovat o výše uvedené směně pozemků.
Hlasování :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo směnu pozemku 198/14 za pozemky p.č. 198/29 a
198/28 v k.ú. Příštpo. Záměr vyvěšen od 1.8.2016 do 29.8.2016.
7/ Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
---------------------------------------------------------Starosta obec předložil ke schválení Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Miroslav
a Jaroslava Petříčkovi, Jaroměřice nad Rok., Čelakovského 958, na p.č. 204 o výměře 1367
m2, zapsaného na LV č. 303. Jedná se služebnost inženýrské sítě uložení podzemního vedení
vodovodu a vrtu v rámci projektu Připojení vrtu na VDJ Příštpo. Záměr o zřízení služebnosti
byl vyvěšen dne 1.8.2016 – 29.8.2016.
Starosta nechal hlasovat :

Hlasování : pro
proti
zdržel se hlasování

5
0
0

Usnesení :
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na p.č. 204.
8/ Ostatní
-------Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 24/1 k.ú. Příštpo
------------------------------------------------------------------------Starosta obce Antonín Vítámvás předložil ke schválení nový návrh Bohumila Hloucha
k odkoupení pozemku 24/1 v k.ú. Příštpo, nebo zřízení věcného břemene na tomto pozemku.
Nikdo v obci Příštpo nemá zřízeno věcné břemeno na vjezd do domu.
Nechal hlasovat o prodeji, nebo věcném břemenu na pozemku 24/1.
Hlasování : pro
proti
zdržel se hlasování

0
5
0

Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo neschválilo prodej p.č. 24/1 v k.ú. Příštpo, neschválilo věcné
břemeno na tomto pozemku.
Dotce Ministerstvo pro místní rozvoj
-------------------------------------------Starosta nechal hlasovat o Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
117D815005117 na dotaci na opravu cest ve výši 721 097 Kč.
Hlasování : pro
5
proti
0
zdržel se hlasování
0
Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj ve výši 721 097 Kč.
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční dne 7. a 8. října 2016.
Divadlo pro děti bude v neděli 4. září 2016 v 15 hodin v bývalé škole.

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

Zapsala : Karšulínová Marie
Ověřil : Nemeškalová Pavla
Špačková Kateřina

