Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Příštpo č. 8 /2016,
konaného dne 7.10.2016
Přítomni : p. Vítámvás, p. Karšulínová, p.Tichá, p. Špačková, p. Bartés
p. Špaček Josef
Nepřítomen : p.Brandlová
Program : 1/ zahájení
2/ Kolaudace kanalizace
3/ rozpočtové opatření č.5/2016
4/ Stočné
5/ rozhlas poplatky OSA
6/ odpisový plán 2016
7/ ostatní
1/ Zahájení
------------Starosta obce Příštpo Antonín Vítámvás zahájil v 19 hod. zasedání zastupitelstva obce
Příštpo, přivítal přítomné na zasedání.
2/ Kolaudace kanalizace
---------------------------Starosta obce Příštpo oznámil, že dne 27.9. 2016 byla kolaudace kanalizace a ČOV v Příštpě.
Dne 29.9.2016 byl vydán KOLAUDAĆNÍ SOUHLAS, který je dokladem o povoleném účelu
užívání stavby vodního díla „ Splašková kanalizace a ČOV Příštpo.
3/ Rozpočtové opatření č.5/2016
--------------------------------------Starosta obce Příštpo Antonín Vítámvás předložil rozpočtové opatření č. 5/2016.
Vyvěšeno bylo od 14.9.2016, vyvěšeno elektronicky 14.9.2016. Sejmuto 30.9.2016.
Schváleno starostou 30.9.2016.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
4/ Stočné
-----------Starosta oznámil, že od 1.10.2016 se bude platit stočné. Dle finanční analýzy navrhl cenu
stočného 37,18 Kč bez DPH za 1 m3. Navrhl, aby se stočné vybíralo dle směrných čísel roční
potřeby vody. Navrhl stanovit roční potřebu vody na 30 m3 za osobu, nebo chalupu / kde není
nikdo přihlášen k trvalému pobytu/. To je 2,5 m3 za měsíc. Stočné by se fakturovalo 2x ročně
a to k 30.6. a k 30.12.
Starosta obce Příštpo nechal hlasovat.
Hlasování : pro
6
proti
0
zdržel se hlasování
0
Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo cenu stočného 37,18 Kč bez DPH za 1 m3.Vybírání
stočného dle směrných čísel roční spotřeby. Schválilo roční potřebu vody na 30 m3 za osobu,

nebo chalupu /bez přihlášení k trvalému pobytu/ za rok. Fakturování 2x ročně a to k 30.6. a
30.12.
5/ Rozhlas – poplatky OSA
----------------------------------------------Starosta navrhl, aby se koupil CD se skladbami, které nepodléhají OSA. Cena je 1100 Kč a
licence je na 50 let bez autorských poplatků..
Starosta nechal hlasovat.
Hlasování : pro
6
proti
0
zdržel se hlasování
0
Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo koupit CD se skladbami za 1100 Kč.
6. Odpisový plán 2016
-------------------------Starosta předložil ke schválení aktualizovaný odpisový plán na rok 2016, z důvodu zařazení
kanalizace do majetku.
Nechal hlasovat o aktualizovaném plánu na rok 2016.
Hlasování : pro
6
proti
0
zdržel se hlasování
0
Usnesení :
-----------Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo aktualizovaný odpisový plán na rok 2016.
7. Ostatní
-----------V sobotu 22. 10. 2016 se uskuteční posezení seniorů od 15 hodin v sokolovně. Hudba i
občerstvení je zajištěno.
Starosta seznámil se zápisem kontrolního výboru ze dne 5.10.2016 a se zápisem finančního
výboru ze dne 30.9.2016.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

…………………………………………….
starosta obce P ř í š t p o
Vítámvás Antonín
Zapsala : Karšulínová Marie
Ověřil : Tichá Pavla
Špačková Kateřina

