Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Příštpo č. 1/2017
konaného dne 3.2. 2017
Přítomni : p. Vítámvás, p Špačková, p. Špaček, p. Karšulínová, p. Bartés
Omluvena : p. Tichá
Nepřítomen : p. Brandlová
Program : 1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Zahájení
Rozpočtové opatření č.8/2016
Žádost o odprodej pozemku pod chatou
Úřad práce VPP na rok 2017
Odpisový plán na rok 2017
Dotace obcím Kraje Vysočina – kontejnery
Ostatní

1/ Zahájení
------------Starosta obce Příštpo Antonín Vítámvás zahájil v 19 hod. zasedání zastupitelstva obce
Příštpo, přivítal přítomné na zasedání.
2/ Rozpočtové opatření č.8/2016
---------------------------------------Místostarostka obce Příštpo, Marie Karšulínová předložila rozpočtové opatření č. 8/2016 .
Schváleno starostou dne 30.12.2016.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
3/ Žádost o odprodej pozemku pod chatou
-------------------------------------------------Starosta obce Příštpo předložil žádost o odprodej pozemku pod chatou p.č. st.165 v k.ú.
Příštpo o výměře 24 m2 od Audyová Antonie, Jubilejní 136/35 Brněnské Ivanovice..
Starosta nechal hlasovat o prodeji pozemku
Hlasování: pro
proti
zdržel se hlasování

5
0
0

Usnesení:
Zastupitelstvo schválilo budoucí prodej pozemku p.č. st.165 v k.ú. Příštpo. Cena bude
stanovena až po vyvěšení záměru prodeje pozemku.
4/ Úřad práce VPP 2017
---------------------------Stostarosta obce Příštpo Antonín Vítámvás oznámil, že byla zvýšena minimální mzda od
1.1.2017 na 11.000 Kč. Starosta navrhl, že se podá žádost na Úřad práce na Dohodu o
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací na rok 2017. Počet

pracovníků 4. Starosta nechal hlasovat o případné Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí
s nástupem od 1.3.2017.
Hlasování : pro
proti
zdržel se hlasování

5
0
0

Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo případnou Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí
v počtu 4 pracovníků a pověřilo starostu k podpisu této dohody.
5/ Odpisový plán na rok 2017
----------------------------------Starosta předložil odpisový plán na rok 2017.
Nechal hlasovat o odpisovém plánu na rok 2017.
Hlasování : pro
5
proti
0
zdržel se hlasování 0
Usnesení :
Zastupitelstvo schválilo odpisový plán na rok 2017.
6/ Dotace obcím Kraje Vysočina- kontejnery 2017
--------------------------------------------------------Starosta obce Příštpo předložil návrh, aby se podala žádost o dotaci na Kraj Vysočinu na
nákup nových kontejnerů..
Nehal hlasovat o nákupu nových kontejnerů.
Hlasování : pro
proti
zdržel se hlasování

5
0
0

Zastupitelstvo schválilo podat žádost o dotaci na Kraj Vysočina na nákup nových kontejnerů.
V případě schválení dotace pověřuje starostu k podpisu smlouvy s Krajem Vysočina.
7/ Ostatní
----------S účinností od 1.1.2017 došlo ke změnám v rozpočtové skladbě. Dne 30.12.2016 byla ve
Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 463/2016, která s účinností od 1.1.2017 mění
vyhlášku 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. Z tohoto důvodu jsem ve schváleném rozpočtu
na rok 2017 změnila čísla položek – 1351 na 1382 a 2343 na 1356.
Změnilo se číslo položek, ale objem na nich se nezměnil.
Zastupitelstvo bere tuto opravu položek na vědomí.

,

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

Zapsala : Marie Karšulínová

Ověřil : Bartés Petr
Špačková Kateřina

