Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina,
konaného dne 2. 7. 2014 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 24. 6. 2014 do 2. 7. 2014. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Informace o konání Zastupitelstva obce
Pístina je Přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (Příloha č. 2)
konstatoval, že přítomno je 7 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 Karla
Spurného. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina určuje ověřovateli zápisu a do návrhové komise Jana
Houšku a Karla Spurného.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - 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. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje následující program zasedání:
I. Schválení počtu členů ZO pro volební období 2014 - 2018
II. Rozpočtová opatření
III. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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*
*
*
Bod I – Schválení počtu členů Zastupitelstva obce Pístina pro volební období 2014 - 2018
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s potřebou schválení počtu členů
zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018 ve smyslu ustanovení § 67 zákona č.
128/2000 Sb. v platném znění. Zastupitelé se dohodli, že ponechají jako doposud stejný
počet členů zastupitelstva tj. 7 členů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje pro obec Pístina ve volebním období 2014 – 2018
1 volební obvod se 7 členy Zastupitelstva obce Pístina.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
*

*

*

Bod II – Rozpočtové opatření č. 8
Účetní seznámila přítomné zastupitele s předmětem rozpočtových opatření. Rozpočtové
opatření č. 8 je Přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
*

*

*

Bod IV – Různé




Zastupitelka Vlasta Petrová pověřená zastupováním obce ve věci opatrovnictví
vznesla připomínku potřebnosti určit náhradníka za její osobu při jednáních u
Okresního soudu v Jindřichově Hradci. V nutném případě bude paní Petrovou
při těchto jednáních zastupovat pan Karel Spurný.
Zastupitelka Helena Blažková vznesla dotaz na to, jak pokračují jednání o
využitelnosti budovy Domova Pístina po opuštění klientky. Starosta podal
informaci o tom, že jedná dle poslední dohody na ZO dne 12. 6. 2014 s Ing.
Koubou o vypracování ucelené stávající projektové dokumentace objektu.
Následně bude tato dokumentace předána KP Projektu k vypracování studie
využitelnosti objektu. V této souvislosti byl vznesen návrh na vybudování
mateřské školky v části tohoto objektu, tato připomínka bude zapracována do
další fáze průzkumu trhu.
*

*

*

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20.30 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Rozpočtové opatření č. 8
Zápis byl vyhotoven dne: 3. 7. 2014
Zapisovatel – Pavlína Korandová
Ověřovatelé: Jan Houška … ……………………………………..
Karel Spurný……………………………………..
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Starosta:

Antonín Fišer…………………………………
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