Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina,
konaného dne 19. 12. 2013 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 11. 12. 2013 do 19. 12. 2013. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Informace o konání zasedání Zastupitelstva
obce Pístina je Přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (Příloha č. 2)
konstatoval, že přítomno je 6 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 Františka Radu a Vlastu
Petrovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina určuje ověřovateli zápisu a do návrhové komise
Františka Radu a Vlastu Petrovou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 - 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 doplnit do programu bod:
I.
Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury a Plán financování a
obnovy vodovodu a kanalizace
II.
Aktualizace odměn pro zastupitele
Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje následující program zasedání:
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I. Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury a Plán financování a
obnovy vodovodu a kanalizace
II. Aktualizace odměn pro zastupitele
III. Schválení rozpočtu na rok 2014 a Rozpočtového výhledu 2015-2016
IV. Inventarizace
V. Projednávání ceny stočného a vodného na rok 2014
VI. Akční plán obcí SORT 2014-2020
VII. Rozpočtové opatření č. 12
VIII. Směrnice na schvalování účetní závěrky Obce Pístina
IX. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 6 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
*

*

*

Bod I – Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury a Plán financování a
obnovy vodovodu a kanalizace
V souvislosti se skutečností, že od 1.2.2013 obec začala provozovat kanalizační
systém splaškové kanalizace na základě zpracovaného Kanalizačního řádu ve
spolupráci s pověřenou osobou panem Ing. Markem Jannem, je nutné dokončit
zákonnou povinnost schválit Plán financování a obnovy vodovodu a kanalizace a
zároveň v návaznosti na tento úkon schválit vytvoření Fondu obnovy a rozvoje
vodohospodářské infrastruktury. Toto je také požadavkem Státního fondu životního
prostředí v souvislosti s přidělením dotace na výstavbu ČOV a kanalizace.
Plán financování a obnovy vodovodu a kanalizace je vytvořen na základě vyhlášky č.
428/2001 Sb. jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 274/2001 Sb. Zákon o
vodovodech a kanalizacích. Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury je
nutné zřídit s ohledem na tvorbu rezerv finančních prostředků pro předmětný účel a
pro zřízení bude vytvořen podúčet k základnímu běžnému účtu nebo bude využit
nepoužívaný účet u ERA Poštovní spořitelny. S ohledem na skutečnost, že za rok
2013 není v současné chvíli známa úplná finanční bilance provozování splaškové
kanalizace, bude počátkem roku 2014 vložena na účet prozatím, dle návrhu rozpočtu
obce, částka Kč 20.000,- . Podmínky čerpání finančních prostředků z „Fondu obnovy
a rozvoje“ budou projednány v nejbližším období.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Plán financování a obnovy vodovodu a kanalizace pro
období 2014-2023 a zřízení Fondu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury
Obce Pístina.
Výsledek hlasování: Pro: 6 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
*

*

*

Bod II – Aktualizace odměn zastupitelů
Starosta informoval přítomné zastupitele, že na základě nařízení vlády ze dne
18.12.2013 č.37/2003 Sb. v platném znění - o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev, došlo ke schválení navýšení odměn zastupitelů na úroveň roku 2010 se
změnou výpočtu odměny pro funkci neuvolněného starosty. Na základě tohoto
nařízení jsou upraveny měsíční odměny zastupitelů obce. Dále starosta navrhuje
s účinností od 1.1.2014 změnu Jednacího řádu Zastupitelstva obce Pístina a
doporučuje jmenovité hlasování zastupitelů, ve smyslu „zdržel se“ a“ je proti“.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje změnu Jednacího řádu Zastupitelstva obce Pístina a
souhlasí s návrhem jmenovitého hlasování zastupitelů “zdržel se a „je proti“. Tato
změna bude provedena formou Dodatku č. 1 k jednacímu řádu obce Pístina , který
nabývá účinnosti od 1. 1. 2014 a je Přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo Obce Pístina schvaluje, dle Nařízení vlády č. 37/2003 v platném znění
ze dne 18.12. 2013 měsíční odměny za výkon funkcí:
odměna neuvolněného starosty ve výši Kč 15.000,- (hrubého)
odměna neuvolněného místostarosty ve výši Kč 10.117,- (hrubého)
odměna neuvolněného zastupitele ve výši Kč 460,odměna předsedy výboru ve výši Kč 1.060,odměna člena výboru ve výši Kč 750,Při souběhu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne
jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce. Tato výše odměn je
stanovena s účinností od 1. 1. 2014.
Výsledek hlasování: Pro: 6 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Schválení rozpočtu na rok 2014 a Rozpočtového výhledu 2015-2016
Návrh projednaného rozpočtu obce na rok 2014 a výhled rozpočtu na rok 2015-2016
byl zveřejněn odpovídajícím způsobem a nebyly proti němu podány žádné
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Pístina schvaluje Rozpočet Obce Pístina na rok 2014 a
Rozpočtový výhled Obce Pístina na rok 2015-2016, který je Přílohou č. 4 tohoto
zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV – Inventarizace
Starosta informoval zastupitele, že vydal Plán inventur obecního majetku a určil členy
inventarizační komise:
předseda Ing. Petr Jiráček
člen Karel Spurný
člen Jan Houška
Zastupitelstvo bere na vědomí
*

*

*

Bod V – Projednání ceny stočného a vodného na rok 2014
Na základě členství Obce Pístina v Dobrovolném svazku obcí Hamr bylo předmětem
jednání valné hromady „svazku“ stanovení ceny vodného na rok 2014. Valnou
hromadou DSO Hamr bylo schváleno, že sazba vodného zůstane ve stejné výši jako
v roce 2013.

[3]

Cena stočného je stanovena Finanční analýzou k projektu ČOV a kanalizace na rok
2014 na částku 21,64 Kč / m3 . Oproti roku 2013 se tedy jedná o navýšení o 0,43 Kč
za m3. Cena stočného bude dále účtována jako dvousložková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2014 cenu stočného jako dvousložkovou a
souhlasí s navýšením na cenu ve výši 21,64 Kč/m3.
Výsledek hlasování: Pro: 6 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Akční plán obcí SORT 2014-2020
Starosta seznámil přítomné zastupitele s Akčním plánem obcí Svazku obcí regionu
Třeboňsko pro rok 2014-2020, kde jsou vyspecifikované plánované projekty Obce
Pístina pro předmětné období.
Zastupitelstvo bere na vědomí
*

*

*

Bod VII – Rozpočtové opatření č. 12
Účetní obce seznámila zastupitele s obsahem Rozpočtové opatření č. 12, které je
Přílohou č. 5 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo bere na vědomí
*

*

*

Bod VIII – Směrnice ke schvalování účetní závěrky obce Pístina
Starosta seznámil přítomné zastupitele s obsahem předmětné směrnice.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
*

*

*

Bod IX– Různé
Na základě připomínek ze strany veřejnosti navrhuje starosta, aby za SDH
Pístina, p. František Rada měl na starost provoz, údržbu a správné uskladnění
požárního žebříku.
Zastupitelstvo bere na vědomí
Starosta navrhuje změnit systém úlev na placení části spotřeby elektřiny
z provozu obchodu potravin v části budovy Pístina č. p. 44, dle nájemní
smlouvy s panem Hrodějem. Současný způsob výpočtu spotřeby elektrické
energie je příliš komplikovaný a proto starosta navrhuje, aby p. Hroděj platil
paušální cenu za elektřinu ve výši jako v roce 2012, tj. ve výši Kč 9.000,- za
rok. Spotřeba elektřiny mírně stoupla, cena za elektřinu však klesla, jedná se o
optimální řešení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Pístina schvaluje změnu nájemní smlouvy s p. Hrodějem
Dodatkem č.3 a souhlasí s paušální cenou za spotřebu elektrické energie v prodejně
v části budovy Pístina č. p. 44 ve výši Kč 9.000,- bez DPH za rok. Tento způsob
vyúčtování bude použit i pro rok 2013. Zastupitelstvo pověřuje starostu sepsáním a
podepsáním Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě s účinností od 1.1.2013.
Výsledek hlasování: Pro: 6 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
*

*

*

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 22:00 hod.
Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina
3) Dodatek č. 1 k jednacímu řádu obce Pístina
4) Schválený rozpočet na rok 2014 a rozpočtový výhled 2015-2016
5) Rozpočtové opatření č. 12
Zápis byl vyhotoven dne: 20.12. 2013
Zapisovatel – Pavlína Korandová
Ověřovatelé: František Rada… ……………………………………..
Vlasta Petrová……………………………………..
Starosta: Antonín Fišer…………………………………
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