Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina,
konaného dne 29.3.2012, 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 21.3.2012 do 29.3.2012. 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 Františka Radu a Karla
Spurného. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina určuje ověřovateli zápisu a do návrhové komise Františka Radu
a Karla Spurného.
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.
VIII.

Projednání žádosti o dotaci – drobná sakrální architektura
Projednání výběru projektanta – ZTV sever
Projednání slevy k poplatkům za svoz komunálního odpadu
Oprava chodníků
Nákup travního traktoru
Rodáci 2012
Domov Pístina – příspěvek
Rozpočtové opatření č.1
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IX. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
*

*

*

Bod I – Projednání žádosti o dotaci-drobná sakrální architektura
S ohledem na zveřejněný dotační program Jihočeského kraje na opravu drobné sakrální
architektury, byl starostou zadán Ing. Kvíderovi k vypracování projekt na opravu tří křížků
stojících v krajině. Smluvní cena za projekt byla 3 600,-Kč s DPH. Byly vytvořeny potřebné
přílohy a 9.3.2012 byla podána žádost o dotaci na opravu těchto křížků. Jedná se o – křížek u
kaple sv. Kateřiny, křížek na křižovatce u rybníka Dolní Návesní a křížek v háječku u
odbočky k rybníku Závistivý.
Celkové náklady na opravu dle rozpočtu vycházejí na cca 65 800,-Kč, z čehož dotace se
předpokládá max. 70%. Dále bude jednáno o minimalizaci nákladů a výběru dodavatele.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci na opravu drobné
sakrální architektury a schvaluje případnou realizaci této akce.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
*

*

*

Bod II – Projednání výběru projektanta-ZTV sever
Z pověření zastupitelstva byli obeslány k vypracování cenových nabídek na projekt tyto
projekční kanceláře – Ing. Kvídera - Lužnice, Ing. Krégl – Třeboň, Aquaserv- Č. Budějovice,
Alcedo -Ing. Růžička – J. Hradec, P- atelier – J Hradec.
Výsledkem je zpětné doručení nabídek od čtyř uchazečů. Nabídku nevypracoval Ing. Krégl.
Nejvýhodnější cena za dílo je nabízena projektovou kanceláří P-atelier JH s.r.o. v částce
69 600,- Kč s DPH 20%, při dodržení všech podstatných kritérií výzvy.
Druhé místo obsadila fa.Alcedo Ing. Růžička s cenou 114 600,-Kč s DPH .
Třetí místo obsadila fa. Ing Kvídera s cenou 96 000,-Kč s DPH – bez ceny za projednání.
Čtvrté místo obsadila fa Aquaserv ČB s cenou 305 640,-Kč s DPH
Starosta doporučuje jednat dále s fa. P-ateliér JH s.r.o. a ujasnit si veškeré okolnosti k dalšímu
postupu před samotným podpisem smlouvy. Zásadní je projednání případné přeložky
optického kabelu, její finanční náročnost a možnost kabel zanechat na místě, s vymezeným
ochranným pásmem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina pověřuje starostu dalším jednáním s firmou P-atelier JH s.r.o.
ohledně projektu ZTV – sever.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Projednání slevy k poplatkům za svoz komunálního odpadu
Starosta navrhuje, s ohledem na obecně zvyšující se náklady pro obyvatele a s ohledem na
zlepšení účasti obyvatel na odpadovém hospodářství v obci, uplatnit slevu za platbu poplatku
za svoz komunálního odpadu a to pro osoby s trvalým pobytem v Obci Pístina.
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Cenová úprava bude ve formě vyhlášky, která od 1.1.2013 nahradí vyhlášku č. 3/2007 a
vyhlášku č. 1/2009. Návrhem je cena 150,- Kč za osobu při splnění níže uvedených podmínek.
Vyhláška bude připravena ke schválení zastupitelstvem.
Podmínky pro sníženou sazbu poplatku:
- Bezdlužnosti občanů na veškerých platbách ve vztahu k obci.
- Uzavřené smlouvy s obcí o odvádění odpadních vod kanalizací.
- Podepsání čestného prohlášení, že třídí komunální odpad předepsaným způsobem (čestné
prohlášení bude obsahovat poučení o třídění, ujištění občana, že tak činí a v případě
prokázaného porušení, ztrátu na nárok slevy).
V diskusi zastupitelé navrhují zvolit pevnou sazbu poplatku na obyvatele. Byly by zvoleny tři
sazby místního poplatku za odpad. Jedna pro obyvatele splňující výše uvedené podmínky,
druhá pro obyvatele nesplňující podmínky a třetí pro rekreanty.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
*

*

*

Bod IV – Oprava chodníků
Starosta informoval, že se očekává rozhodnutí odboru památkové péče a odboru dopravy ve
věci rozsahu opravy a použitých materiálů na chodníky. Poté zaujme zastupitelstvo
stanovisko, jak bude oprava chodníků probíhat.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
*

*

*

Bod V – Nákup travního traktoru
Z pověření zastupitelstva byla starostou uzavřena kupní smlouva na nákup zahradního traktoru
s příslušenstvím v celkové ceně cca 149 000,-Kč s DPH.
Na místo radlice byl zakoupen zametací kartáč se samostatnou motorovou jednotkou. Dalším
příslušenstvím je vozík, deflektor a sněhové řetězy.
S ohledem na přehodnocení možnosti daru od Nadačního fondu RBB Invest na geodetické
práce v obci je požádáno o dar 50 tis. na spolufinancování zahradního traktoru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje rozsah a cenu nakoupeného zařízení- traktoru a
způsob financování.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Rodáci 2012
Zastupitelstvo bylo seznámeno s dosavadním postupem přípravných prací a při květnovém
jednání zastupitelstva bude stanoven konkrétní časový harmonogram pro den 8.9.2012.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
*

*
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*

Bod VII – Domov Pístina - příspěvek
Starosta informoval, že obci Pístina byla doručena žádost CSS J. Hradec-Domova Pístina o
finanční příspěvek 10 000,- Kč, na pokrytí části nákladů spojených s organizací Zdislavské
pouti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč
CSS J. Hradec-Domovu Pístina na pokrytí nákladů spojených s organizací Zdislavské pouti.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VIII – Rozpočtové opatření č. 1
Byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IX – Různé
Starosta informoval, že proběhne rekultivace a odvodnění území v krajní části Březin pro
výsadbu nových dřevin. Bude zažádáno o příspěvek od Jihočeského kraje na sazenice dřevin.
Celková výše nákladů rekultivace nepřesáhne 10.000,- Kč. Výsadba bude realizována
svépomocí, případně na DPP.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje rekultivaci zamokřeného území v částce do 10 000,- Kč
s výsadbou olší a dubů.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
*

*

*

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. 1
Zápis byl vyhotoven dne: 30.3.2012
Zapisovatel: Daniela Kaucká

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