Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina,
konaného dne 15.12.2011, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00
hodin starostou obce Antonínem Fišerem.
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Pístina zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dní, a to od 7.12.2011 do 15.12.2011. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího jednání, který byl uložen k nahlédnutí na
Obecním úřadu, byl ověřen a nebyly proti němu podány žádné námitky.
*

*

*

Určení ověřovatelů a návrhové komise
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu a do návrhové komise Jana Houšku a Petra Jiráčka.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina určuje ověřovateli zápisu a do návrhové komise Jana Houšku a
Petra Jiráčka.
Výsledek hlasování: Pro: 5 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
*

*

*

Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. Starosta navrhuje do programu přidat bod „Darovací smlouva“ .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje přidání bodu „Darovací smlouva“ do programu
zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 5 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje následující program zasedání:
I.
II.

Darovací smlouva
Projednání ceny stočného pro rok 2012
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III.
IV.
V.
VI.

Schválení rozpočtu na rok 2012 a rozpočtového výhledu na roky 2013-2014
Rozpočtové opatření č. 4
Inventarizace obecního majetku
Různé

Výsledek hlasování: Pro: 5 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
*

*

*

Bod I – Darovací smlouva
Starosta informoval zastupitele o rozhodnutí společnosti Českomoravský štěrk a.s. darovat
obci částku 5.000,- Kč. Navrhuje schválit přijetí tohoto daru na základě darovací smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje přijetí daru 5000,- Kč od firmy Českomoravský štěrk
a.s. a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 5 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
*

*

*

Bod II – Projednání ceny stočného pro rok 2012
Starosta informoval zastupitelstvo, že cena stočného byla stanovena na základě kalkulace.
Stočné je navrženo jako dvousložkové s ohledem na potřebu spravedlivě začlenit do systému
všechny připojené nemovitosti. Na základě kalkulace byla cena stočného stanovena takto:
pevná složka (Kč/přípojka/rok): 500,- Kč bez DPH (570,- Kč se 14% DPH)
pohyblivá složka (Kč/m³): 15,44 Kč bez DPH (17,60 Kč s 14% DPH).
Toto stočné bude účtováno odběratelům od 1.1.2012, přičemž budou aktualizovány stávající
smlouvy na odvádění odpadních vod s majiteli nemovitostí.
Prozatím nelze dovodit vazbu stočného na podmínky SFŽP, kterému byla vrácena
k přepracování finanční analýza ke smlouvě na poskytnutí finanční podpory na ČOV a
splaškovou kanalizaci a prozatím nemáme zpětnou vazbu v podobě odpovědi.
Předpokládá se, že cena stočného bude v průběhu roku 2012 ještě aktualizována tak, aby bylo
vyhověno podmínkám SFŽP poté, co budou tyto podmínky a upravená finanční analýza
známy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje kalkulaci stočného a dvousložkovou cenu stočného ve
výši: pevná složka (Kč/přípojka/rok) - 500,- Kč bez DPH (570,- se 14% DPH) a pohyblivá
složka (Kč/m³) - 15,44 bez DPH (17,60 se 14% DPH). Stočné v této výši platí od 1.1.2012 až
do schválení nových cen.
Výsledek hlasování: Pro: 5 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Schválení rozpočtu na rok 2012 a rozpočtového výhledu na roky 2013-2014
Starosta informoval zastupitele , že návrh rozpočtu na rok 2012 a rozpočtového výhledu 20132014, který byl na minulém zasedání projednán, byl vyvěšen na úřední desce i elektronicky
po dobu 15 dnů a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. Návrh rozpočtu a rozpočtového
výhledu je součástí zápisu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje rozpočet obce na rok 2012 takto:
Příjmy: 2.647.305,- Kč
Výdaje: 8.401.757,- Kč
Financování: 5.754.452,- Kč
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje rozpočtový výhled na roky 2013-2014.
Výsledek hlasování: Pro: 5 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV – Rozpočtové opatření č. 4
Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 4. Návrh je součástí zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Výsledek hlasování: Pro: 5 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
*

*

*

Bod V – Inventarizace obecního majetku
Starosta informoval zastupitele, že vydal plán inventur obecního majetku a určil inventarizační
komisi ve složení:
předseda IK-Petr Jiráček
člen IK-Karel Spurný
člen IK-Jan Houška.
Plán inventur je přílohou zápisu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
*

*

*

Bod VI – Různé
Starosta informoval zastupitele, že schválil nové směrnice: Směrnice pro provedení
inventarizace a Odpisový plán.
Dále informoval, že do společenské místnosti byla zakoupena nová lednice.
Pro setkání rodáků v obci Pístina se stanovuje datum 8.9.2012. Je to změna oproti
projednávanému datu 15.9.2012 s ohledem na možnosti krojové skupiny.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Starosta informoval o nabídce firmy W Partner s.r.o., která obci spravuje veškerý software, na
vytvoření nových webových stránek obce. Staré stránky nejsou podle nové legislativy a
nefungují správně. Firma W Partner s.r.o. nabízí vytvoření nových stránek se stálou kontrolou
na platnou legislativu za cenu 13.248,- Kč. Na jaře, až bude možno udělat nové fotografie,
bude dotvořena i nová grafika stránek.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje vytvoření nových webových stránek obce od firmy W
Partner s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro: 5 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
*

*

*

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 21.00 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Návrh rozpočtu 2012 a rozpočtového výhledu 2013-2014 s datem vyvěšení
4) Návrh rozpočtového opatření č. 4
5) Kalkulace stočného na rok 2012
6) Plán inventur
Zápis byl vyhotoven dne: 20.12.2011
Zapisovatel: Daniela Kaucká

Ověřovatelé: Jan Houška ……………………………………..
Petr Jiráček………………………………………….
Starosta: Antonín Fišer…………………………………………….
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