Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina,
konaného dne 24.11.2011, 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 16.11.2011 do 24.11.2011. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 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 Karla Spurného a Františka
Radu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina určuje ověřovateli zápisu a do návrhové komise Karla Spurného
a Františka Radu.
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. Starosta navrhuje do programu přidat bod „Projednání žádosti o dotaci na péči o
válečné hroby“ a „Projednání žádosti o dotaci na akci setkání rodáků“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje přidání bodů „Projednání žádosti o dotaci na péči o
válečné hroby“ a „Projednání žádosti o dotaci na akci setkání rodáků“ do programu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - 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.

Žádost o odkup pozemku p.č. 1035/6
Projednání prodeje pozemku p.č. 719, 761/1 a 760/1
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III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Vyhodnocení „Rekonstrukce budovy separovaného odpadu“
Bezúplatný převod majetku-PC v knihovně
Pronájem rybníka Heřmánků
Bilance projektu „Kanalizační přípojky-soukromá část“
Projednání rozpočtu obce na rok 2012 a rozpočtového výhledu na 2013-2014
Projednání žádosti o dotaci na péči o válečné hroby
Projednání žádosti o dotaci na akci setkání rodáků
Různé

Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
*

*

*

Bod I – Žádost o odkup pozemku p.č. 1035/6 v k.ú.Pístina
Starosta informoval zastupitele o žádosti p. Spurného o odkup pozemku p.č. 1035/6 o výměře
292 m² v k.ú. Pístina. Jedná se o pozemek před domem čp. 13. Starosta navrhuje schválit
záměr prodeje tohoto pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1035/6 v k.ú. Pístina o
výměře 292 m².
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
*

*

*

Bod II – Projednání prodeje pozemku p.č. 719, 761/1 a 760/1 v k. ú. Pístina
Starosta informoval zastupitelstvo, že pozemky 719, 761/1 a 760/1, které zastupitelstvo
schválilo k prodeji, jsou v nájmu u Bohemia Vitae. Musí se tedy nejprve vypovědět z nájemní
smlouvy a poté je možno pozemky prodat zájemci.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
*

*

*

Bod III – Bezúplatný převod majetku-PC v knihovně
Starosta informoval zastupitele , že PC v knihovně v hodnotě 30.248,90 Kč, bylo pořízeno
Ministerstvem vnitra v rámci projektu MV ČR PHARE 2001. Z důvodu, že lhůta udržitelnosti
projektu již skončila, převádí Ministerstvo vnitra tento majetek bezúplatně do majetku obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje bezúplatný převod movitého majetku – PC v hodnotě
30.248,90 Kč do majetku obce.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
*

*

Bod IV – Pronájem rybníka Heřmánků
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*

Starosta informoval zastupitele, že na základě vyvěšení záměru pronájmu rybníka Heřmánků
byly doručeny 3 nabídky. Nejvyšší nabídka je v hodnotě 16.775,50 Kč. Nájemní smlouva
bude sepsána se zájemcem, který dal tuto nejvyšší nabídku. V případě nedohody na smluvních
podmínkách bude osloven další uchazeč v pořadí.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
*

*

*

Bod V – Bilance projektu „Kanalizační přípojky-soukromá část“
Starosta informoval, že soukromé přípojky jsou již dokončeny. Celková fakturace od firmy
RVS a.s. je nyní v částce 1.066.126,-. Podíl na přípojkách od občanů je 312.436,- Kč. Zbytek
doplácí obec.
Starosta dále navrhuje, aby občanům, se kterými bude podepisována smlouva o věcném
břemenu z důvodu, že jim vede po pozemku v oploceném území hlavní kanalizační řád, byla
poskytnuta jednorázová úplata za věcné břemeno ve výši 40,- Kč/m řádu, který vede po jejich
pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje poskytnutí úplaty za věcná břemena u občanů, kterým
vede po soukromém pozemku v oploceném území hlavní kanalizační řád ve výši 40,- Kč/m
řádu, který vede po soukromém pozemku. Toto bude uvedeno ve smlouvě o zřízení věcného
břemena.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Projednání rozpočtu obce na rok 2012 a rozpočtového výhledu na roky 2013-2014
Starosta přednesl zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2012 a rozpočtového výhledu na roky
2013-2014. Zároveň finanční výbor svojí zprávou doporučuje rozpočet i výhled v tomto znění
schválit. Návrh rozpočtu i výhledu bude vyvěšen na úřední desce. K návrhu rozpočtu ani
výhledu nebyly vzneseny žádné námitky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
*

*

*

Bod VII – Projednání žádosti o dotaci na péči o válečné hroby
Starosta informoval zastupitele o možnosti podání žádosti o dotaci na péči o válečné hroby.
Dotaci poskytuje ministerstvo obrany. Dotace se poskytuje ve výši 80% v min. částce 50.000,Kč. Jednalo by se o rekonstrukci pomníku Obětem světové války 1914-1918 tzn. vyčištění
pomníku, oplocení a dlažbu. Zažádáno bude do konce ledna 2012. Realizace připadá na rok
2013.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje investiční záměr realizace akce „Rekonstrukce
pomníku Obětem světové války 1914-1918“ a podání žádosti o dotaci na tuto akci.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
*

*
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*

Bod VIII – Projednání žádosti o dotaci na akci setkání rodáků
Starosta informoval zastupitele o možnosti podání žádosti o dotaci na akci setkání rodáků.
Jedná se o dotační program Jihočeského kraje na podporu kultury. Dotace se poskytuje ve výši
70% v min. částce 20.000,- Kč. Zažádáno bude do 15.12.2011. Realizace je v plánu na září
2012.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
*

*

*

Bod IX – Různé
Starosta informoval zastupitele, že dohoda k poskytnutí dotace na veř. osvětlení a rozhlas ze
SZIF je již podepsaná na částku 365 tis. Kč.
Dále informoval o zasedání valné hromady DSO Vodovod Hamr. Z té vyplývá mimo jiné
nová cena vodného ve výši 37,18 Kč. Jedná se o zdražení 0,21 Kč v pohyblivé složce bez
DPH.
F. Rada informoval, že dne 27.11. proběhne rozsvícení vánočního stromu.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
*

*

*

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
Zápis byl vyhotoven dne: 25.11.2011
Zapisovatel: Daniela Kaucká

Ověřovatelé: Karel Spurný ……………………………………..
František Rada………………………………………….
Starosta: Antonín Fišer…………………………………………….
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