Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Příštpo č. 5/2017
konaného dne 2.6. 2017
Přítomni : p. Vítámvás, p. Tichá, p. Karšulínová, p. Bartés
Omluvena : p. Špaček, p. Špačková
Nepřítomen : p. Brandlová
Program : 1/ Zahájení
2/ Dotace na kontejnery
3/ Smlouva o poskytnutí dotace ZZ01909.0146
4/ Výběr dodavatele „ Oprava místní komunikace v obci Příštpo“
5/ Pasport místních komunikací
6/ Výkon veřejné služby
7/ Rozpočtové opatření č. 4
8/ Ostatní
1/ Zahájení
------------Starosta obce Příštpo Antonín Vítámvás zahájil v 19 hod. zasedání zastupitelstva obce
Příštpo, přivítal přítomné na zasedání.
2/ Dotace na kontejnery
---------------------------------Starosta obce Příštpo, Antonín Vítámvás oznámil, že byla podepsána Smlouva
FV01975.0047 o poskytnutí dotace na nákup nových kontejnerů, pod názvem „ Zlepšení
nakládání s odpady v obci Příštpo“ s Krajem Vysočina. Dotace ve výši 39.706 Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

3/ Smlouva o poskytnutí dotace ZZ1909.0146
------------------------------------------------------Starosta obce Příštpo předložil Smlouvu o poskytnutí dotace ZZ01909.0146 na akci
„Oprava zasedací místnosti obecního úřadu v Příštpě.“ Z programu obnovy venkova
Vysočiny. Dotace ve výši 120000 Kč.
Starosta nechal hlasovat o smlouvě č. ZZ01909.0146.
Hlasování: pro
proti
zdržel se hlasování

4
0
0

Usnesení:
Zastupitelstvo schválilo smlouvu ZZ01909.0146 s Krajem Vysočina.

4/ Výběr dodavatele „ Oprava místní komunikace v obci Příštpo“
---------------------------------------------------------------------------Starosta obce Příštpo Antonín Vítámvás předložil ke schválení nejvhodnější nabídku „ Oprava
místní komunikace v obci Příštpo“. Podané nabídky byly dvě. Firma RENOSTAV spol. s r.o.
nebyla schopna z kapacitních důvodů se o zakázku ucházet. Pořadí nabídek 1. Místo PELÁN
stav s r.o. 2.297 908 Kč, 2. Místo COLAS CZ, a.s. 2.319.570 Kč.
Hlasování : pro
proti
zdržel se hlasování

4
0
0

Usnesení :
Zastupitelstvo obce Příštpo schválilo nejvhodnější nabídku „ Oprava místní komunikace
v obci Příštpo, firmu PELÁN stav s r.o. a pověřilo starostu k podpisu smlouvy.
5/ Pasport místních komunikací
------------------------------------Starosta předložil ke schválení návrh pasportu místních komunikací obce Příštpo, který
vypracoval Ing. Pavel Vidlák..
Nechal hlasovat:
.
Hlasování : pro
4
proti
0
zdržel se hlasování 0
Usnesení :
Zastupitelstvo schválilo návrh pasportu místních komunikací obce Příštpo. .
6/ Výkon věřejné služby
--------------------------Starosta obce Příštpo předložil návrh, že by se podala Žádost o organizování veřejné služby
na Úřad práce Třebíč.
Nehal hlasovat :
Hlasování : pro
proti
zdržel se hlasování

4
0
0

Zastupitelstvo schválilo podat žádost o organizování veřejné služby na Úřad práce Třebíč.
7/Rozpočtové opatření č. 4
-------------------------------Místostarostka obce Příštpo, Marie Karšulínová předložila rozpočtové opatření č. 4/2017.
Schváleno starostou dne 10.5.2017.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

8/ Ostatní
---------Starosta obce oznámil, že bylo koupeno pletivo do lesa. Byla opravena studánka a natřena
střecha studánky.

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

