Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina,
konaného dne 26.7.2012, 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 18.7.2012 do 26.7.2012. 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 Františka Radu.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina určuje ověřovateli zápisu a do návrhové komise Petra Jiráčka a
Františka Radu.
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 body:
- Rozpočtové opatření č. 3
- Projednání znění zápisu do kroniky obce
- Oprava chodníků
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje přidání bodů „Rozpočtové opatření č. 3“, „ Projednání
znění zápisu do kroniky obce“ a“ Oprava chodníků“ 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.

Výběr dodavatele-drobná sakrální architektura
Rodáci-rozpočet
Rozpočtové opatření č. 3
Projednání znění zápisu do kroniky obce
Oprava chodníků
Různé

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

*

*

Bod I – Výběr dodavatele-drobná sakrální architektura
Na základě žádosti o dotaci byla Jihočeským krajem Obci Pístina přidělena dotace ve výši
35 000,- Kč na obnovu tří objektů křížků.
Z pověření zastupitelstva starosta poptal ocenění díla opravy u následujících řemeslných dílen:
– p. Vandas, p. Krnínský, p. Hosnedl, p. Matoušek a p. Korecký.
Vypracované nabídky doručili do stanoveného data následující oslovení – p. Krnínský a p.
Korecký.
S přihlédnutím ke kvalitě zpracované nabídky a doloženým referenčním restaurovaným
objektům navrhuje starosta vybrat k realizaci opravy křížků p. Krnínského Vladimíra a
společníka p. Šimka Ondřeje s cenou za dílo 46 740,-Kč s DPH.
Druhá nabídka od p.Koreckého je v ceně 100 760,-Kč s DPH.
Dotace činí 70% ceny díla, obec hradí min. 30% ceny.
Dále je počítáno s opravou kamenného sloupu na parcele 750/9 a s jeho přemístěním na okraj
parcely 716/2, kde bude zajištěno věcné břemeno za účelem přístupu veřejnosti k tomuto
objektu. Financování bude zajištěno za přispění soukromého investora. Parcela 750/9 bude
tímto úkonem zčásti připravena k prodeji žadatelce p. Deutschové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje přijetí dotace z grantu Jihočeského kraje ve výši
35 000,-Kč a výběr dodavatele opravy křížků p. Krnínského Vladimíra spolu s p. Šimkem
Ondřejem za cenu 46 740,-Kč s DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem příslušné
smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: Pro: 6 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
*

*

*

Bod II – Rodáci-rozpočet
S přihlédnutím k doposud uskutečněným přípravným jednáním k akci „Setkání rodáků a přátel
obce“ dne 8.9.2012, navrhuje starosta schválit příspěvek z rozpočtu obce ve výši do 30 000,Kč. Počítáno je dále s využitím přiznané dotace 20 000,- Kč z grantu JČ kraje.
K výrobě budou zadány prezentační předměty obce, které se budou za nákupní cenu při
setkání rodáků prodávat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje příspěvek obce ve výši 30.000,- Kč na akci Setkání
rodáků a přátel obce.
Výsledek hlasování: Pro: 6 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

[2]

*

*

*

Bod III – Rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelé byli seznámení s návrhem rozpočtového opatření č. 3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování: Pro: 6 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV – Projednání znění zápisu do kroniky obce
Zastupitelé byli seznámeni p. Jannovou – kronikářkou obce s podobou textu připraveného pro
oficiální zápis do kroniky Obce Pístina za období roků 2009 - 2011. Proběhla diskuse
s návrhem připomínek a konečné znění bylo zastupitelům navrženo ke schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje znění zápisu do kroniky obce.
Výsledek hlasování: Pro: 6 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
*

*

*

Bod V – Oprava chodníků
Starosta seznámil zastupitele s vývojem stavu projektové a stavební přípravy akce, „Oprava
chodníků“, v obci Pístina.
Zastupitelé byli seznámeni s rozhodnutím odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje
z 12.7.2012, ze kterého vyplývá nutnost opětovného projednání prvoinstančního orgánu, tj.
Městskému úřadu J. Hradec.
Nelze tedy dovodit, kdy bude vydáno závazné stanovisko ve věci rozsahu a použitých
materiálu pro předmětnou akci a následně pak stanovit datum vydání stavebního povolení.
Jelikož je na danou akci z Programu obnovy venkova schválena dotace ve výši 150 000,-Kč a
JČ kraj žádá před zahájením akce doložit potřebné podklady, které doposud nebylo možné
zajistit, je ohrožen požadovaný harmonogram výstavby a vyúčtování akce.
Na základě těchto okolností starosta navrhuje akci realizovat až v roce 2013 a schválenou
dotaci z POV pro tento rok odmítnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje odložení realizace projektu opravy chodníků v obci
Pístina a odmítnutí dotace POV Jihočeského kraje.
Výsledek hlasování: Pro: 4 - Proti: 0 - Zdrželi se: 2 (Houška, Blažková)
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Různé
V sobotu 28.7.2012 bude brigáda na vykácení náletových dřevin na parcele 743 v souvislosti
s přípravou opravy zde stojícího křížku. Dřevo bude využito k obecním potřebám.
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*

*

*

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 rozpočtového opatření č. 3
4) Návrh zápisu do kroniky obce
Zápis byl vyhotoven dne: 26.7.2012
Zapisovatel: Antonín Fišer

Ověřovatelé: František Rada ……………………………………..
Petr Jiráček………………………………………….
Starosta: Antonín Fišer…………………………………………….
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