Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina,
konaného dne 2.6.2011, od 19.30 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30
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 25.5.2011 do 2.6.2011. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 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 Petra Jiráčka a Jana Houšku.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina určuje ověřovateli zápisu a do návrhové komise Petra Jiráčka a
Jana Houšku.
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 do programu doplnit bod „Projednání žádosti o odkup pozemkupředzahrádky od p. Kopelenta“ a bod „Projednání výsledku žádosti o dotaci SDH Pístina“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje přidání bodů „Projednání žádosti o odkup pozemkupředzahrádky od p. Kopelenta“ a bod „Projednání výsledku žádosti o dotaci SDH Pístina“do
programu zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 6 - 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:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Závěrečný účet obce za rok 2010 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2010
Projednání příspěvku pro TJ Sokol Stráž
Projednání prezentace obce v multimediálním informačním panelu
Průběh projektu ČOV a kanalizace
Projednání změny v odběru obědů od Pístína-domov
Projednání nákupu mobiliáře v rámci SORT – POV
Projednání žádosti o odkup pozemku-předzahrádky od p. Kopelenta
Projednání výsledku žádosti o dotaci SDH Pístina
Různé

Výsledek hlasování: Pro: 6 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
*

*

*

Bod I – Závěrečný účet obce za rok 2010 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2010
Starosta informoval zastupitele, že návrh závěrečného účtu byl vyvěšen po dobu 15 dnů na
úřední desce. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 6 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
*

*

*

Bod II – Projednání příspěvku TJ Sokol Stráž
Starosta informoval zastupitelstvo žádosti TJ Sokol Stráž n. N. o finanční příspěvek ve výši
3.000,- pro oddíl turistiky. Aktivní členové oddílu jsou i občané Pístiny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje finanční příspěvek TJ Sokol Stráž n. Než. ve výši
3.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 6 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Projednání prezentace obce v multimediálním informačním panelu
Starosta informoval zastupitele o nabídce firmy DARUMA na umístění prezentace obce
v multimediálním informačním panelu. Zároveň předložil ceník těchto služeb. Starosta
navrhuje tuto nabídku zatím nevyužít.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
*

*

Bod IV – Průběh projektu ČOV a kanalizace
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*

Starosta informoval zastupitele o dosavadním průběhu prací. Většina prací projektu ČOV a
kanalizace je zrealizována, chybí dokončit část u hřiště a několik přípojek spolu s centrální
čerpací stanicí pro jižní koncový úsek. ČOV je osazena kompletní technologií, bude dokončen
přívod elektro a vody spolu s příjezdovou komunikací, oplocením a doprovodnou výsadbou.
Dojde k dokončení povrchů dotčených stavbou a ke konci června bude zahájen zkušební
provoz ČOV.
Samostatně je v řešení přípojka pro objekt chaty na pozemku PZE č.. 313 manželů
Cepákových. Úsek v délce zhruba 50 m bude realizován jako soukromá část a majitelrekreant bude smluvně vázán spoluúčastí 600,- Kč/mb. V případě nesouhlasu nedojde
k realizaci dané přípojky.
Se SFŽP bude zhruba na konci června zahájeno financování projektu, prozatím došlo k úhradě
částky 3,5 mil. Kč z vlastního podílu obce.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí
*

*

*

Bod V – Projednání změny v odběru obědů od Pístina-domov
Starosta informoval, že Pístina-domov ukončila s obcí smlouvu o odběru obědů pro důchodce.
Od 1.6.2011 musí mít každý občan smlouvu s Pístina-domov sám. Starosta navrhuje přispívat
důchodcům částku 25,- Kč za odebraný oběd. Zájemci o příspěvek musí doložit doklad o
počtu odebraných obědů a čtvrtletně jim bude vyplacen finanční příspěvek. Jestliže si někdo
sjedná individuálně jinou firmu, od které bude obědy odebírat, příspěvek bude stejný. Na
příspěvek má nárok starobní, případně invalidní důchodce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje finanční příspěvek starobním důchodcům ve výši 25,Kč za odebraný oběd. Příspěvek bude vyplácen čtvrtletně po doložení dokladu o počtu
odebraných obědů a dokladu o výměru starobního případně invalidního důchodu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Projednání nákupu mobiliáře v rámci SORT-POV
Starosta informoval schválení dotace z POV v rámci SORT na nákup obecního mobiliáře.
Celková částka pro naši obec je včetně dotace 77.675,- Kč. Starosta informoval zastupitele o
výběru konkrétních výrobků, které budou z dotace zakoupeny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje výběr mobiliáře s využitím dotace z POV v rámci
SORT a finanční podíl obce ve výši 30% z částky 77.675,-.
Výsledek hlasování: Pro: 6 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VII – Projednání žádosti o odkup pozemku-předzahrádky
Starosta informoval zastupitele o žádosti p. Kopelenta o odkup předzahrádky, která je částí
pozemků p.č. 634/14 a p.č. 649/4. Starosta navrhuje předzahrádku prodat za cenu 70,- Kč/m2
schválenou zastupitelstvem pro předzahrádky s tím, že kupující si sám uhradí geodetické
zaměření pozemku a poplatek za vklad do KÚ.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 634/14 a 649/4 v k. ú.
Pístina za cenu 70,- Kč/m2. Zákres je přílohou zápisu. Kupující si uhradí geodetické
zaměření pozemku a poplatek za vklad do KN.
Výsledek hlasování: Pro: 6 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VIII – Projednání výsledku žádosti o dotaci JSDH
Starosta informoval zastupitele schválení dotace Jihoč. kraje z Grantového programu na
podporu jednotek SDH. Původně byla požadována dotace ve výši 55.000,-. Schválena byla
dotace ve výši 15.000,- Kč. Z toho důvodu starosta navrhuje koupit jen plovoucí čerpadlo
v ceně do 35.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje nákup plovoucího čerpadla v ceně do 35.000,- z dotace
na podporu JSDH.
Výsledek hlasování: Pro: 6 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20.50 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Zákres pozemku k prodeji v katastrální mapě
Zápis byl vyhotoven dne: 6.6.2011
Zapisovatel: Daniela Kaucká

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