OBEC PŘÍŠTPO
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍŠTPO Č . 3/2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Příštpo č. 3/2011,
konaného dne 4. 3. 2011
Přítomni: Antonín Vítámvás, Marie Karšulínová, Stanislav Pokorný, Zdeněk Chrásta,
Vladimír Škorpík, Jaroslav Slezák, Jana Procházková

Program
-

schválení závěrečného účtu obce Příštpo za rok 2010
zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2010
kontejner na odpad velký
autobusová zastávka u Vlčkových
obecní prodejna smíšeného zboží

Závěrečný účet obce Příštpo a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Příštpo
za rok 2010 – vyvěšena: 14.2.2011
- vyvěšena elektronicky: 14.2.2011
- sejmuto a sejmuto elektronicky: 4.3. 2011
- schváleno: 4.3.2011
Zastupitelstvo obce Příštpo projednalo a schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2010. Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce
v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření USC a DSO
pracovníky Krajského úřadu Kraje Vysočina. Dílčí přezkoumání se uskutečnilo 6.10.2010.
Přezkoumání hospodaření obce Příštpo se uskutečnilo 11.2.2011.
Výsledek přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření obce Příštpo nebyly zjištěny chyby a
nedostatky. Zpráva byla schválena bez výhrad.
Dále zastupitelstvo obce Příštpo schválilo závěrečný účet obce za rok 2010.
Pan Vítámvás zjistí, za jakou cenu by šel přistavit velký kontejner na odpad u TS
Moravské Budějovice a co se do velkého kontejneru dá dát.
Pan Škorpík vznesl návrh na vybudování autobusové zastávky u Vlčkových.
Obecní prodejna smíšeného zboží není výdělečná ani prodělečná. Výsledek hospodaření
je již několik let kolem nuly. Uvažujeme o vybudování elektrického topení. Kotel na
el. vytápění je již zabudován. Zjistíme, kolik by stálo dotažení topení do prodejny a jak by
se změnila sazba elektřiny při přechodu na nízký tarif. Topení plynem v lahvích je drahé a
také již zastaralé. V letošním roce plánujeme prodejnu vymalovat. Již dvakrát se nám
nepodařilo sehnat dotace na přestavbu bývalé Jednoty, letos není vypsán žádný dotační
titul na tuto přestavbu, proto uvažujeme o malém vylepšení.

Zapsala:

………………………………..
Karšulínová Marie

