Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina,
konaného dne 24. 4. 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 16. 4. 2014 do 24. 4. 2014. 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 Vlastu Petrovou a Helenu
Blažkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina určuje ověřovateli zápisu a do návrhové komise Vlastu
Petrovou a Helenu Blažkovou.
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.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Účetní závěrka – předložení podkladů ke schválení
Rozpočtová opatření č. 4 a č. 5
Směrnice o hladině významnosti věcných břemen
Projednání prodeje pozemku p. č. 51/1 panu Táborskému
Projednání prodeje části pozemku p. č. 25/2 paní Dlouhé a panu Kubínovi
Oprava chodníků
Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury
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VIII. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
*

*

*

Bod I – Účetní závěrka – předložení podkladů ke schválení
Účetní obce předložila zastupitelům podklady ke schválení účetní závěrky za rok 2013.
Byly předloženy tyto podklady: Rozvaha za rok 2013, Výkaz zisku a ztrát za rok 2013,
Příloha za rok 2013, Inventarizační zpráva za rok 2013, Roční zpráva o výsledcích
finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2013. Zastupitelé se s těmi podklady
seznámí, a na dalším zasedání ZO obce dojde ke schválení či neschválení účetní závěrky
za rok 2013. Nebyly vyžádány žádné další doplňující informace.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
*

*

*

Bod II – Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5
Účetní seznámila přítomné zastupitele s předmětem rozpočtových opatření.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
*

*

*

Bod III – Směrnice o hladině významnosti věcných břemen
Starosta seznámil zastupitele s obsahem Směrnice o hladině významnosti věcných
břemen, která je účinná od 1. 1. 2014. Směrnice byla předložena k nahlédnutí všem
zastupitelům.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
*

*

*

Bod IV – Projednání prodeje pozemku p. č. 51/1 panu Táborskému
Starosta zrekapituloval zveřejnění záměru prodeje předmětného pozemku a upřesnil, že
nic nebrání rozhodnutí o prodeji uvedeného pozemku dle zveřejněných podmínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje prodej části pozemku p. č. 51/1 dle zveřejněného
záměru prodeje pozemků a při dodržení zveřejněných podmínek prodeje panu
Táborskému a pověřuje starostu podpisem příslušné kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

*

*
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*

Bod V – Projednání prodeje části pozemku p. č. 25/2 paní Dlouhé a panu Kubínovi
Starosta zrekapituloval zveřejnění záměru prodeje předmětného pozemku a konstatoval,
že nic nebrání rozhodnutí o prodeji pozemku dle zveřejněných podmínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje prodej části pozemku p. č. 25/2 dle zveřejněného
záměru prodeje pozemků a při dodržení zveřejněných podmínek prodeje paní Dlouhé
a panu Kubínovi do společného vlastnictví a pověřuje starostu podpisem příslušné
kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV – Oprava chodníků
Starosta seznámil přítomné se skutečností, že od 1. 6. 2014 by měly započít práce na
opravě chodníků a to I. etapy vítěznou firmou ZVŠ Třeboň.
S ohledem na koordinaci při objednávkách materiálů je nutné uzavřít smlouvu
s dodavatelem dříve, než bude známo rozhodnutí o přidělení dotace na tuto akci z grantu
JČ kraje. Akce je finančně zajištěna z rozpočtu obce vlastním zdrojem financí, podpisu
smlouvu nic nebrání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se společností
ZVŠ Třeboň za účelem opravy chodníků - I. etapa.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
*

*

*

Bod V – Fond obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury
V souladu s usnesením č. 3 z jednání zastupitelstva ze dne 19. 12. 2013 je možné za
rok 2013 vložit na předmětný účet předem projednanou částku Kč 20.000,- do Fondu
obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury a to na účet číslo 240693862/0300
vedený u ERA Poštovní spořitelny. Toto vyplývá ze skutečnosti, že čistý zisk za rok
2013 z provozu splaškové kanalizace je ve výši Kč 23.680,- . Pro rok 2014 lze počítat
se ziskem v podobné výši. Částka Kč 23.680,- byla stanovena dle Celkového
vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
za rok 2013 jako čistý zisk z provozu kanalizace.
Do konce dubna bude zveřejněna ekonomická bilance hospodaření pro splaškovou
kanalizaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje za rok 2013 převedení částky Kč 23.680,- na účet
240693862/0300 vedený u ERA Poštovní spořitelny – Fond obnovy a rozvoje
vodohospodářské infrastruktury. Tato částka byla stanovena dle Celkového
vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
za rok 2013 jako čistý zisk za rok 2013, toto vyúčtování je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
*

*
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*

Bod IV – Různé


Prodej dřeva z polomu u rybníka Čekal – jedná se o množství přibližně 30 m3
smrkového dřeva různé kvality. Pan Spurný zajistil porovnání výkupních cen na
trhu a s ohledem na nabídku ceny v místě a čase obvyklou a za podmínek prověřené
dobré platební morálky navrhuje prodat dřevo panu Čadovi z Třeboně. Těžbu dřeva
zajistí s ohledem na místní znalosti polesí za obvyklou cenu pan Vyžral ze Stříbřece.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje prodat dřevo dle aktuálního ceníku panu Čadovi
z Třeboně, těžbu a manipulaci se dřevem provede pan Vyžral ze Stříbřece.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.






Starosta informoval zastupitele o potřebě obnovy několika kusů nábytku, starý bude
použit do archivu a do společenské místnosti. Nákup bude v souladu s pravomocí
starosty obce.
Starosta předal zastupitelům informaci pana Adamce – vedoucího Domova Pístina
o konání Zdislavské pouti a o pozvání všem občanům Obce Pístina v termínu 29.
4. 2014 od 13:00 hodin.
Starosta zopakoval informaci o pozvánce všem občanů na tradiční stavění Májky
dne 30. 4. 2014 v podvečer.
Starosta podal informaci o průběhu prací na čištění stok u rybníku Čekal a vedle
vozovky u ZTV jih. Práce zabezpečuje za cenu v místě a čase obvyklou pan Pávek.
Starosta informoval o připomínce paní Samcové v případu prodeje předzahrádky u
její nemovitosti, kdy zamýšlela koupit celý pruh kolem domu. Zastupitelé trvají na
schváleném prodeji pouze oplocené části.

Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
*

*

*

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 21.30 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a
stočné
Zápis byl vyhotoven dne: 28. 4. 2014
Zapisovatel – Pavlína Korandová
Ověřovatelé: Vlasta Petrová… ……………………………………..
Helena Blažková……………………………………..
Starosta: Antonín Fišer…………………………………
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