Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina,
konaného dne 27.1.2011, od 19:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19 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 19.1.2011 do 27.1.2011. 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 Jana Houšku a Petra Jiráčka.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina určuje ověřovateli zápisu a do návrhové komise Jana Houšku a
Petra Jiráčka.
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 navrhl přidat do programu bod „Odkup budovy autobusové čekárny“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje přidání bodu „Odkup budovy autobusové čekárny“
do programu zasedání.
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.

Odkup budovy autobusové čekárny
Výběr dodavatele stav. prací „Rekonstrukce budovy separovaného odpadu
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III.
IV.
V.
VI.
VII.

Pronájem pozemku p.č. 1040
Výběr dodavatele veř. osvětlení a veř. rozhlasu, žádost o dotaci MAS Třeboňsko
Dodatek ke smlouvě ZTV jižní část
Projednání záměru organizace „Setkání rodáků“ v roce 2012
Různé

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

*

*

Bod I – Odkup budovy autobusové čekárny
Starosta předložil zastupitelstvu návrh na odkup budovy autobusové čekárny, stojící na
pozemku st. p. č. 74 v k. ú. Pístina, od Zemědělského družstva Stráž za cenu 18.000,- Kč.
Budova je vedena v KN KÚ pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Jindřichův Hradec na
LV č. 3. Pozemek st. p. č. 74 je ve vlastnictví obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje odkup budovy autobusové čekárny, stojící na st .p. č.
74 v k.ú. Pístina, od Zemědělského družstva Stráž za kupní cenu 18.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
*

*

*

Bod II – Výběr dodavatele stav. prací „Rekonstrukce budovy separovaného odpadu
Starosta informoval zastupitele o proběhlém výběrovém řízení na dodavatele stav. prací
„Rekonstrukce budovy separovaného odpadu“. VŘ se zúčastnilo všech 5 obeslaných firem.
Výběrová komise nabídky vyhodnotila a jako nejvýhodnější vybrala nabídku firmy Jiří
Janoušek-RENOSTAV, IČO 13501828 s nabídkovou cenou 527.136,- Kč s DPH. Ostatní
firmy nabídly ceny vyšší, záruky a parametry byly obdobné.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje dodavatelem stavebních prací při „Rekonstrukci
budovy separovaného odpadu“ firmu Jiří Janoušek-RENOSTAV, IČO 13501828 s cenou za
dílo 527.136,- Kč s DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Pronájem pozemku p. č. 1040
Starosta navrhuje pronajmutí pozemku p.č. 1040 v k.ú. Pístina bezúplatně s povinností údržby
pozemku. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva s těmito podmínkami: nájemník bude
pozemek udržovat a min. 2x ročně sekat. Bude zde zákaz ukládání odpadů. Výpovědní lhůta
bude 2 měsíce. Pozemek bude pronajat prvnímu zájemci, který po zveřejnění záměru podá
písemnou nabídku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje záměr bezúplatného pronájmu pozemku p.č. 1040
v k.ú. Pístina. Záměr bude po dobu 15-ti dnů vyvěšen na úřední desce obce. Pozemek bude
pronajat prvnímu zájemci.
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Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
*

*

*

Bod IV – Výběr dodavatele veř. osvětlení a veř. rozhlasu, žádost o dotaci MAS Třeboňsko
Starosta informoval zastupitele o jednání s MAS Třeboňsko. Bylo doporučeno sloučit projekt
veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu a podat žádost o dotaci na oba projekty společně.
Žádost o dotaci na MAS Třeboňsko bude vyřizovat firma BESI a.s. Náklady na obě akce jsou
cca 452.000,- vč. DPH. Podíl obce je 10% z uznatelných nákladů.
Dále starosta informoval zastupitele o možnosti výběru firem na tuto akci. Máme nabídky od
firem Bártek rozhlasy s.r.o., Soft rádio a Empemont s.r.o.. Jediná firma Empemont je i
výrobcem veř. osvětlení, ostatní nabízí pouze realizaci veřejného rozhlasu. Proto starosta
navrhuje tuto firmu vybrat. Ovládací skříň veř. osvětlení dodá firma Elektro Brabec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje podání žádosti o dotaci na veř. osvětlení a veř. rozhlas
na MAS Třeboňsko a vybírá firmu EMPEMONT s.r.o. jako realizátora zakázky. Ovládací
skříň veř. osvětlení dodá firma Elektro Brabec. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
smlouvy na zpracování žádosti o dotaci za úplatu s firmou BESI a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
*

*

*

Bod V – Dodatek ke smlouvě ZTV jižní část
Starosta informoval, že v dubnu 2009 bylo zastupitelstvo seznámeno s potřebou technologické
změny postupu prací firmy Lesostavby Třeboň při výstavbě komunikace pro ZTV jižní část.
Byly tedy provedeny i nutné práce pro zřízení dešťové kanalizace a následně i práce pro
zřízení kanalizace splaškové. Nyní, po dokončení díla, je stanoven přesný objem prací a
k základní smlouvě o dílo schválené 18.11.2010 zastupitelstvem obce se sjednává dodatek ke
smlouvě, upravující termín dokončení díla včetně stanovení rozsahu prací na základě
položkového rozpočtu v cenách obvyklých pro dané místo a čas realizace, v celkovém objemu
85.479,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje rozsah prací a cenu za dílo prodloužení splaškové
kanalizace pro akci ZTV jižní část a pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě
s firmou Lesostavby Třeboň.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Projednání záměru organizace „Setkání rodáků“ v roce 2012
Starosta informoval o záměru zorganizovat v roce 2012 setkání rodáků. Organizaci tohoto
setkání si berou na starost hasiči, přípravy se bude účastnit celé zastupitelstvo. Na dalším
jednání zastupitelstva bude rozhodnuto o termínu konání a následném postupu.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí
*

*
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*

Bod VII – Různé
Petr Jiráček informoval, že 5.3.2011 proběhne v obci masopustní průvod.

*

*

*

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
Zápis byl vyhotoven dne: 31.1.2011
Zapisovatel: Daniela Kaucká

Ověřovatelé: Jan Houška…. ……………………………………..

Petr Jiráček………………………………………….
Starosta: Antonín Fišer…………………………………………….
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