Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Příštpo č. 4/2017
konaného dne 12.5. 2017
Přítomni : p. Vítámvás, p Špačková, p. Tichá, p. Karšulínová, p. Bartés
Omluvena : p. Špaček
Nepřítomen : p. Brandlová
Program : 1/ Zahájení
2/ Velitel výjezdové jednotky
3/ Pozemek pod chatou – prodejní cena
4/ Smlouva EON zřízení věcného břemene
5/ Zadávací dokumentace „ Oprava místní komunikace v obci Příštpo“
6/ Dotace obcím Kraje Vysočina – prodejny 2017
7/ Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
8/ Ostatní
1/ Zahájení
------------Starosta obce Příštpo Antonín Vítámvás zahájil v 19 hod. zasedání zastupitelstva obce
Příštpo, přivítal přítomné na zasedání.
2/ Velitel výjezdové jednotky
---------------------------------Starosta obce Příštpo, Antonín Vítámvás předložil návrh na schválení velitele výjezdové
jednotky Příštpo Milana Stuchlíka, narozeného v roce 1986 .
Nechal hlasovat : pro
5
proti
0
zdržel se hlasování
0
Usnesení :
Zastupitelstvo oce Příštpo schválilo Milana Stuchlíka, nar. 1986 velitelem výjezdové jednotky
Příštpo.
3/ Ppozemek pod chatou – prodejní cena
-------------------------------------------------Starosta obce Příštpo předložil návrh ceny - 55 Kč za m2 na odprodej pozemku pod chatou
p.č. st.165 v k.ú. Příštpo o výměře 24 m2 od Audyová Antonie, Jubilejní 136/35 Brněnské
Ivanovic
Starosta nechal hlasovat o ceně pozemku
Hlasování: pro
proti
zdržel se hlasování

5
0
0

Usnesení:
Zastupitelstvo schválilo cenu 55 Kč za m2 za prodej pozemku p.č. st.165 v k.ú. Příštpo.

4/ Smlouva EON – zřízení věcného břemene
----------------------------------------------------Starosta obce Příštpo Antonín Vítámvás předložil ke schválení Smlouvu o zřízení věcného
břemene č.:JI-O14330043402/001 s E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice.
.
Hlasování : pro
proti
zdržel se hlasování

5
0
0

Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo SMLOUVU o zřízení věcného břemene č.: JI014330043402/001.
5/ Zadávací dokumentace „ Oprava místní komunikace v obci Příštpo“
----------------------------------------------------------------------------------Starosta předložil Výzvu k podání nabídky – Zadávací dokumentace „ Oprava místní
komunikace v obci Příštpo“. Předložil seznam k obeslání účastníků : PELÁN stav, s.r.o.,
Brněnská 343 Hrotovice, COLAS CZ, a.s. Brněnská 343 Třebíč, RENOVASTAV spol. s r.o.
Valeč. Navrhl výběrovou komisi.
Nechal hlasovat:
.
Hlasování : pro
5
proti
0
zdržel se hlasování 0
Usnesení :
Zastupitelstvo schválilo Výzvu k podání nabídky _ Zadávací komutace „ Oprava místní
komunikace v obci Příštpo“ a seznam obeslaných účastníků – PELÁN stasv, s.r.o., Jihlavská
43, Hrotovice, COLAS CZ, a.s., Brněnská 343 Třebíč, RENOVASTAV spol. s r. o. Valeč.
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo výběrovou komisi.
6/ Dotace obcím Kraje Vysočina- prodejny 2017
--------------------------------------------------------Starosta obce Příštpo předložil návrh, aby se podala žádost na Kraj Vysočinu na dotaci pro
prodejnu..
Nehal hlasovat :
Hlasování : pro
proti
zdržel se hlasování

5
0
0

Zastupitelstvo schválilo podat žádost na Kraj Vysočina na dotaci pro prodejnu. V případě
schválení dotace pověřuje starostu k podpisu smlouvy s Krajem Vysočina.

7/ Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
----------------------------------------------Starosta obce Příštpo předložil ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 Požární řád
obce Příštpo.
Starosta nechal hlasovat :
Hlasování : pro
5
proti
0
zdržel se hlasovaní
0
Usnesení :
Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 Požární řád.
8/ Ostatní
----------Dne 13.5.2017 bude žehnání hasičského stroje v Příštpě.
Starosta seznámil se zápisem kontrolního výboru ze dne 25.4.2017 a se zápisem z finančního
výboru ze dne 2.5.2017.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
.

,

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

Zapsala : Marie Karšulínová

Ověřil : Bartés Petr
Špačková Kateřina

