Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina,
konaného dne 28.2.2013, 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 20.2.2013 do 28.2.2013. 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 navrhuje pro nedostatek podkladů vyřadit bod č. 8 – „Pomník padlých“.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje odebrání bodu č. 8 – „Pomník padlých“.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje následující program zasedání:
I. ZTV- sever-elektropřípojka
II. Projednání dodavatele elektřiny
III. Chodníky
IV. ČOV a kanalizace
V. Rozpočtové opatření č.1
VI. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
*

*

*

Bod I – ZTV – sever - elektropřípojka
Na základě projektové přípravy je v řešení předmětného území pro výstavbu také zajištění
přívodu elektřiny. Distribuční soustavu na území naší obce řeší firma E.ON. Na základě
pověření od obce vyzval projektant zástupce společnosti E.ON k zajištění potřebných úkonů,
které povedou k vytvoření přívodu NN k jednotlivým nově vznikajícím parcelám.
V první fázi byla společností E.ON vypracována smlouva na dodávku předmětné distribuční
soustavy a na rezervaci potřebné proudové kapacity. Dle těchto skutečností byl stanoven
poplatek Kč 10.000,- za každé předpokládané odběrné místo, při předpokladu devíti
stavebních parcel se jedná o celkovou částku Kč 90.000,-. Tyto vnesené prostředky budou
promítnuty do ceny stavebních pozemků společně s ostatními náklady na výstavbu dalších sítí.
Jedná se o výdaje, které nejsou zahrnuty v rozpočtu obce pro rok 2013 a proto budou řešeny
rozpočtovým opatřením.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s úhradou finančního podílu Kč 90.000,- společnosti E.ON a
pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
*

*

*

Bod II – Projednání dodavatele elektřiny
Na zákaldě pověření zastupitelstva starosta vyhodnotil nabídky tří společností na dodávku
elektřiny. S ohledem na časovou tíseň v řešení smluvní výpovědi stávajícímu dodavateli byly
porovnány dostupné zpracované nabídky od společností Centropol energy, a.s., X energie,
s.r.o. a Bohemia energie, s.r.o. pomocí kalkulátoru Energetického regulačního úřadu.
Nejvýhodnější nabídka byla od společnosti Centropol energy, a.s. s garancí ceny na dva roky a
smluvním závazkem na tři roky. Předpokládaná úspora pro obec na pěti odběrných místech je
zhruba Kč 10.000,- za rok oproti současnému dodavateli.
Vyhodnocení je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele elektřiny pro obecní odběrná místa společnost
Centropol energy, a.s. a pověřuje starostu podpisem příslušných smluv na dodávku
elektřiny.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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*

*

*

Bod III – Chodníky
V současné době se očekává doručení stavebního povolení.
Do konce roku by se mělo vyřešit výběrové řízení na dodavatele prací. Otázkou je zda se
zpracování výběrového řízení provede vlastními silami nebo se využije externí firma. V
případě zvolení druhé varianty je nutné vzít na vědomí, že cena za tento úkon se pohybuje do
výše 12.000,- Kč. Předpokladem je docílit cenu za celkové dílo menší než 3.000.000,- Kč bez
DPH. Dále je nutné specifikovat jednotlivé etapy I. – IV. a zajistit postupnou realizaci
v několika následných letech.
V případě, že bude I. etapa realizována v roce 2014, bude zapotřebí požádat o dotaci z POV a
to do konce tohoto roku. Cena této etapy se předpokládá do výše 400.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Pístina bere na vědomí.
*

*

*

Bod IV – ČOV a kanalizace
S koncem roku 2012 byl dovršen čtrnácti měsíční zkušební provoz ČOV a kanalizace. Dne
24.1.2013 proběhla úspěšně kolaudace celé nově zbudované infrastruktury. Od 1.2.2012 je
připojeným nemovitostem účtována cena za stočné dle finanční analýzy stanovené SFŽP.
V průběhu března se očekává dokončení financování celé akce, neboť SFŽP měl financování
od podzimu pozastavené. Chybí zaplatit faktury v objemu cca 5 milionů Kč, přičemž podíl
obce se předpokládá na cca 2,4 milionů Kč.
Do konce května je stanoven termín pro „Závěrečné vyhodnocení akce“.
Zastupitelstvo obce Pístina bere na vědomí.
*

*

*

Bod V – Rozpočtové opatření č.1
Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 1. Tímto opatřením je řešeno
především financování podílu obce na projektu ZTV-sever-elektropřipojení.
Písemná podoba rozpočtového opatření je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje rozpočtové opatření č.1.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Různé
Starosta informoval zastupitele o změně personálního obsazení na pozici referentka a účetní
obce, pracovní doba Obecního úřadu se upravuje a je zveřejněna na dostupných místech.
Dále starosta informoval zastupitele o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu, který
proběhne 30.3.2013 v době od 9.00 do 11.00 hod, kontejner bude umístěn u hasičárny.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
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*

*

*

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20.00 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Porovnání cenové kalkulace pro dodávku elektřiny obci Pístina.
4) Návrh rozpočtového opatření č. 1
Zápis byl vyhotoven dne: 1.3.2013
Zapisovatel: Antonín Fišer

Ověřovatelé: Jan Houška …………………………………………
Petr Jiráček………………………………………….
Starosta: Antonín Fišer…………………………………………….
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