OBEC PŘÍŠTPO
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍŠTPO Č . 2/2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Příštpo č. 2/2012,
konaného dne 3. 2. 2012
Přítomni:

Antonín Vítámvás, Marie Karšulínová, Stanislav Pokorný, Vladimír Škorpík,
Jaroslav Slezák, Jana Procházková

Nepřítomni: Zdeněk Chrásta

Program
-

Rozpočet obce na rok 2012
Smlouva o zajištění provozu a údržby rámového propustku
Smlouva o budoucí kupní smlouvě
Digitální povodňový plán a vyrovný povodňový systém a místní informační systém
Poplatek za odpady 2012
Sběr nebezpečného odpadu

Zastupitelstvo obec Příštpo schválilo jednohlasně návrh rozpočtu na rok 2012. Rozpočet
na rok 2012 je vyrovnaný ve výši 3 035 100 Kč. Rozpočet je schválen na §.
Starosta seznámil se Smlouvou o zajištění provozu a údržby rámového propustku, kterou
navrhla společnost Lesy České republiky. V této smlouvě je uvedeno, že provozující bude
kompletně zajišťovat na své náklady a odpovědnost – provoz na tomto rámovém
propustku, údržbu a opravu propustku. Smlouva se má uzavřít na dobu určitou do
31.12.2041. K 1.1.2042 má být vlastnictví propustku převedeno na Obec Příštpo za cenu
úředně určenou znaleckým posudkem. S touto smlouvou zastupitelstvo nesouhlasí ze dvou
důvodů. Za prvé s údržbou a opravou a za druhé s úředně určenou cenou znaleckým
posudkem. Bude nové jednání o změně smlouvy.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhem Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
mezi Kraj Vysočina a Obec Příštpo o prodeji části pozemků na stavbu „ II/361 Příštpo –
most invent. číslo 361-003 a 361-004.“ Jedná se o části parcelních čísel 1/1, ½, 88/1, 88/2,
1089/1, 1089/2, 1234/1. Cena prodávaných pozemků je stanovena dohodou ve výši
63 Kč/m2. Zastupitelstvo prodej jednohlasně odsouhlasilo. Pan Škorpík vznesl
připomínku, že se tato smlouva zatím nemá podepisovat, až se podaří domluvit na
přemístění značek začátek a konec obce Příštpo ke Škorpíkovým.
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo vybudovat Digitální povodňový plán a varovný
protipovodňový systém a místní informační systém / bezdrátový rozhlas/. Tuto akci bude
zastřešovat Město Třebíč. Projekt bude rozdělen geografickým klíčem podle hydrologické
příslušnosti k povodí, do kterého území obec spadá.
Klíč rozdělení: Povodí řeky Jihlavy
Povodí řeky Oslavy
Povodí řeky Rokytné
Tento projekt bude financován v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Spoluúčast obce bude 10%.
Zastupitelstvo schválilo 500,- Kč za poplatek za komunální odpad pro rok 2012 na osobu
s trvalým pobytem v obci a 500,- Kč za neobydlený dům, chalupu v Příštpě. Starosta
navrhl, aby se popelnice vyvážely každý týden, tedy i v letních měsících. Pokud se uzavře
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nová smlouva s TS Mor. Budějovice na odvoz každý týden, bude obec platit za každou
evidovanou popelnici 930,- Kč včetně DPH. Pokud zůstane přes léto odvoz čtrnáctidenní,
bude obec platit za jednu evidovanou popelnici 821,- Kč včetně DPH. K tomu se platí
ještě uskladnění odpadu v Petrůvkách 1150 Kč za tunu.Rozdíl mezi týdenním a v létě
čtrnáctidenním odvozem je 109 Kč na jedné evidované popelnici. V roce 2011 obec
doplatila na odvoz popelnic 30.000,- Kč. Pokud se v roce 2012 přejde na týdenní odvoz
popelnic po celý rok, předpokládáme ztrátu ve výši 50.000,- Kč. Aby odvoz popelnic nebyl
ztrátový, musel by se poplatek za komunální odpad zvýšit na 650 Kč.
V roce 2012 obec uskuteční v letních měsících sběr nebezpečného odpadu. Termín bude
ještě upřesněn.

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

Zapsala:

………………………………..
Karšulínová Marie

Ověřili:

………………………………..
Škorpík Vladimír

………………………………..
Procházková Jana

