Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Příštpo č. 3/2017
konaného dne 7.4. 2017
Přítomni : p. Vítámvás, p. Špačková, p. Špaček, p. Karšulínová, p. Bartés
Omluvena : p. Tichá
Nepřítomen : p. Brandlová
Program : 1/
2/
3/
4/
5/

Zahájení
Rozpočtové opatření č.2, 3
Smlouva o zřízení služebnosti
Přestavba bývalé JEDNOTY na byty
Ostatní

1/ Zahájení
------------Starosta obce Příštpo Antonín Vítámvás zahájil v 19 hod. zasedání zastupitelstva obce
Příštpo, přivítal přítomné na zasedání.
2/ Rozpočtové opatření č.2/2017 a 3/2017
------------------------------------------------Místostarostka obce Příštpo, Marie Karšulínová předložila rozpočtové opatření č. 2/2016 .
Schváleno starostou dne 13.3.2017. Rozpočtové opatření č. 3/2017. Schváleno starostou dne
5.4.2017.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
3/ Smlouva o zřízení služebnosti
-------------------------------------Starosta obce Příštpo předložil Smlouvu o zřízení služebnosti mezi smluvními stranami Kraj
Vysočina a Obec Příštpo, na základě kolaudačního souhlasu „ Splašková kanalizace a ČOV
Příštpo. Služebnost se sjednává bezúplatně.
Starosta nechal hlasovat o zřízení služebnosti.
Hlasování: pro
proti
zdržel se hlasování

5
0
0

Usnesení:
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti. .
4/ Přestavba bývalé JEDNOTY
-----------------------------------Starosta obce Příštpo Antonín Vítámvás oznámil, že by se dala bývalá JEDNOTA přestavět
na byty pro seniory. Dotace na jeden byt činí kolem 650000 Kč. Starosta nechal hlasovat o
přestavbě na byty.

Hlasování : pro
proti
zdržel se hlasování

4
0
1

Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo přestavbu bývalé JEDNOTY na byty pro důchodce.
5/ Ostatní
----------Den seniorů se bude konat dne 21.10.2017.
Loutkové divadlo pro děti bude v neděli 3.9.2017. Čas bude upřesněn.
Byla schválena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu místní komunikace
v Příštpě. Oprava bude v měsíci srpnu – září 2017.
Byla stanovena cena za pronájem zasedací místnosti v bývalé škole. Ceník a žádost o
pronájem bude umístěn na www.pristpo.eu.
.

,

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

Zapsala : Marie Karšulínová

Ověřil : Bartés Petr
Špačková Kateřina

