OBEC PŘÍŠTPO
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍŠTPO Č . 4/2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Příštpo č. 4/2011,
konaného dne 1. 4. 2011
Přítomni: Antonín Vítámvás, Marie Karšulínová, Stanislav Pokorný, Zdeněk Chrásta,
Vladimír Škorpík, Jaroslav Slezák, Jana Procházková
Hosté:

Kateřina Špačková, Josef Špaček, Rudolf Pola, Vojtěch Tomšíček

Program
-

značka začátek obce Příštpo
žádost o zábor obecního pozemku na stavbu – Ing. Karel Špička
dar nově narozeným občánkům Příštpa
zalesnění
kontejner
přístřešek na autobusovou zastávku u Vlčků
prodejna smíšeného zboží
znalecký posudek

P. Škorpík navrhl, aby se znovu požádalo Policii ČR o přemístění dopravního značení
začátek obce Příštpo k Vlčkům. Důvod uvést, že je zde oblast určená k zastavění.
Ing. Špička Karel, Příštpo 56 podal žádost o dočasný zábor pozemku za účelem uložení
stavebního materiálu pro plánovanou dostavbu RD. Zábor povolen. Zastupitelstvo
schválilo jednohlasně.
Zastupitelstvo schválilo jednohlasně dar nově narozeným občánkům Příštpa ve výši
1000 Kč a pamětní list. Platnost od 1.1.2011.
Starosta obce seznámil přítomné se zalesněním pozemků. Sázení stromků začne
9.4.2011. Stromky doveze starosta ze Smrku.
Kontejner na velký odpad by stál od Technických služeb Mor. Budějovice kolem 5.000,Kč.
Na přístřešek pro autobusovou zastávku u Vlčkových musí být projekt a vyjadřovačky.
Tato akce se zahrne do rozpočtu na rok 2012.
Pan Škorpík podal návrh na přemístění obecní prodejna do bývalé Jednoty. O přemístění
se rozhodne, až se zjistí stav budovy bývalé Jednoty. Starosta konstatoval, že stav je
špatný, bylo by potřeba investovat mnoho peněz.
Pan Škorpík předložil znalecký posudek č. 663-11/2011 o výpočtu těžby v lesním
porostu, ze dne 31.3. 2011, který vypracoval Ing. Vladislav Bureš, Na Příkopech 704/5
Třebíč. Řekl, že podá trestní oznámení na Policii ČR a na KÚ Vysočina. Starosta sdělil, že
podá podnět k šetření ve věci odpadu z bourání na životní prostředí. Závěr je, že se nepodá
trestní oznámení na Policii ČR, ani na KÚ, ani na životní prostředí.
Na závěr vystoupil p. Pola Rudolf, konstatoval, že je zde poprvé, že je nemile překvapen
z jednání zastupitelstva. Všichni zastupitelé by měli mít zájem, aby se v obci co nejvíce
vybudovalo a všem se zde dobře žilo.
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………………………………..
starosta obce Příštpo
Vítámvás Antonín

Zapsala:

………………………………..
Karšulínová Marie

Ověřil:

………………………………..
Škorpík Vladimír

………………………………..
Procházková Jana

