OBEC PŘÍŠTPO
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍŠTPO Č . 5/2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Příštpo č. 5/2011,
konaného dne 6. 5. 2011
Přítomni: Antonín Vítámvás, Marie Karšulínová, Stanislav Pokorný, Vladimír Škorpík,
Jaroslav Slezák, Jana Procházková
Hosté:

Kateřina Špačková, Rudolf Pola, Vítězslav Míča, Vojtěch Tomšíček, Miroslav
Karšulín

Nepřítomen: Zdeněk Chrásta

Program
-

zátopová oblast
plány na kanalizaci
žádost o přemístění cedule OBEC PŘÍŠTPO
sázení stromků
Mikroregion Rokytná
Dotace OBNOVA VENKOVA
hřiště
ovocná alej
čištění nádrží ve vodárně
malování obecní prodejny a OÚ
kontrola v obecní prodejně

Zastupitelstvo obce jednohlasně odsouhlasilo zátopovou oblast kolem řeky Rokytné.
Starosta obce seznámil přítomné s plány na kanalizaci. Nutno předělat plány na čističku,
protože Povodí Moravy nesouhlasí s neprojektovaným typem.
Byla podána žádost o přemístění cedule OBEC PŘÍŠTPO k Vlčkovým. Policie zatím
neodpověděla.
Na zalesnění bylo dovezeno 13 451 stromků. Stromky jsou zasázené, je nutno ještě
oplotit. Firma Pelán udělá díry na kůly, cena stroje je 400 Kč za hodinu. Do 14 dní je
přislíbena prořezávka na samovýrobu kůlů od p. Olbrychty. Musí se koupit pletivo.
JE Dukovany snížila příspěvek MIKROREGIONU ROKYTNÁ na 280.000,-Kč. Zatím
není rozhodnuté, co se za tyto peníze pořídí.
Na opravu stodoly je přiznaná dotace z OBNOVY VENKOVA ve výši 111.000Kč.
Oprava střechy je hotová, opravuje se fasáda.
K fotbalovému hřišti se položí roury, zasypou se, tím se zvětší prostor pro cvičení
hasičů. Začne se s opravami dvou mostků před rybníky.
Zastupitelstvo se usneslo, že vysází kolem rybníka ovocnou alej. Nejdříve na podzim
2011.
V květnu se vyčistí nádrže na vodu ve vodárně. Únik vody byl zjištěn u hydrantu u
Vítámvásových. Hasiči provedli kontrolu a odkalení hydrantů.
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20. května 2011 se bude malovat OÚ v Příštpě a 21. 5. 2011 se bude malovat v obecní
prodejně smíšeného zboží. Při malování se přestěhují regály z bývalé prodejny Jednota.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce z Brna provedla kontrolu v obecní prodejně.
Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

………………………………..
starosta obce Příštpo
Vítámvás Antonín

Zapsala:

………………………………..
Karšulínová Marie

Ověřili:

………………………………..
Škorpík Vladimír

………………………………..
Procházková Jana

