Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina,
konaného dne 6. 6. 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 29. 5. 2013 do 6. 6. 2013. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 5 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: 5 - 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 bod:
VIII. Rozpočtové opatření č. 4.
Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje následující program zasedání:
I. Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele prací „Oprava pomníku
padlých“
II. Revokace usnesení bodu VI. Z 20. 12. 2012
III. Rozpočtové opatření č.2 a 3
IV. ČOV a kanalizace - financování
V. ZTV-sever – úprava projektu a pravidla prodeje
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VI.
VII.
VIII.
IX.

Závěrečný účet Obce Pístina a Zpráva o přezkumu hospodaření
Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr a Zpráva o přezkumu hospodaření
Rozpočtové opatření č. 4 – přijetí dotace z EU a ze státního rozpočtu
Různé

Výsledek hlasování: Pro: 5 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
*

*

*

Bod I – Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele prací „Oprava pomníku padlých“
Z pověření Zastupitelstva obce obeslal starosta výzvou pět firem k účasti na
výběrovém řízení předmětné akce a konstatoval, že firma Aquares ze Stráže nad
Nežárkou účast odmítla z kapacitních důvodů. Za účasti všech zastupitelů došlo
k vyhodnocení zbývajících čtyř firem. Zpráva o posouzení a vyhodnocení došlých
nabídek je přílohou č. 3 tohoto zápisu. Termín realizace bude ve smlouvě upraven dle
podmínek přidělení dotace.
Návrh usnesení:
Návrhová komise navrhuje na základě vyhodnocení došlých nabídek vybrat jako
vítěznou firmu společnost Jiří Janoušek RENOSTAV z Třeboně s cenou za dílo
Kč 134 412,- s DPH a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy o dílo, po té co
dojde k uzavření smlouvy o přidělení dotace s Ministerstvem obrany na akci
„Oprava pomníku padlých 1914-1918“.
Výsledek hlasování: Pro: 5 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
*

*

*

Bod II – Revokace usnesení bod VI. Z 20. 12. 2012
Starosta navrhuje upravit předmětné usnesení v ujednání o výši jednotlivých
rozpočtových opatření z částky Kč 50.000,- na Kč 150.000,- u jednotlivých položek
příjmů a výdajů. Důvodem je doporučení auditorky KÚ Jihočeského kraje s odkazem
na plynulé a efektivní vedení účetnictví obce. Zastupitelstvo bude informováno o
jednotlivých schválených rozpočtových opatření.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje revokaci usnesení č. 10 ze dne 20.12.2012 a
uděluje starostovi kompetenci k provádění rozpočtových opatření do výše Kč
150.000,- u jednotlivých položek příjmů a výdajů rozpočtu. Zároveň si zastupitelstvo
vyhrazuje právo na informace o jednotlivých rozpočtových opatřeních schválených
starostou.
Výsledek hlasování: Pro: 5 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Rozpočtová opatření č.2 a 3.
Starosta podal informaci o schválených rozpočtových opatření č.2 a 3.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
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*

*

*

Bod IV – ČOV a kanalizace - financování
Starosta konstatoval, že projekt ČOV a kanalizace realizovaný v letech 2010-2012 je
k dnešnímu dni finančně téměř vypořádán. Státní fond životního prostředí doručil na
základě Žádosti o proplacení Avízo o přidělení části dotace. Finanční prostředky
budou připsány na náš účet během příštího týdne a tak může dojít k vypořádání
finančního závazku k dodavateli díla. Obec nevyužila v souvislosti s tímto projektem
žádnou dluhovou službu a rozdíl ve financování pokryla z vlastních prostředků. Účetní
obce navrhuje zrušení kontokorentního účtu, který byl zřízený pro případné
dofinancování tohoto projektu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje zrušení kontokorentního účtu obce a
informace o finančním vypořádání celé akce bere na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro: 5 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
*

*

*

Bod V – ZTV- sever
Na základě poznatků doposud realizované části projektu bylo starostou doporučeno
provést některé změny v projektu. S těmito změnami starosta zastupitele seznámil.
Podstatou je nutnost realizace části splaškové kanalizace s čerpací stanicí, úprava
spádových poměrů komunikace, odvod dešťových vod volnou vodotečí a zokruhování
vodovodního řádu. Pravidla pro prodej parcel a přilehlých lučních pozemků jsou
přílohou č. 4 tohoto zápisu. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o smlouvě
budoucí-kupní s žadateli o odkup parcel s ohledem na přehlednou evidenci vážných
zájemců.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina souhlasí s navrhovanými změnami a schvaluje pravidla
prodeje předmětných pozemků, zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy o
smlouvě budoucí-kupní.
Výsledek hlasování: Pro: 5 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Závěrečný účet Obce Pístina a Zpráva o přezkumu hospodaření
Starosta konstatoval, že předmětné dokumenty byly zveřejněny k připomínkování
v zákonem předepsaném termínu na úřední desce obce i elektronicky. Žádné námitky
nebyly vzneseny. Starosta doporučuje schválit Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2012 a Závěrečný účet Obce Pístina za rok 2012 a to bez výhrad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje Závěrečný účet Obce Pístina za rok 2012
spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pístina za rok 2012 a
uzavírá celoroční hospodaření bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 5 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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*

*

*

Bod VII – Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr a Zpráva o přezkumu hospodaření
Starosta konstatoval, že předmětné dokumenty byly zveřejněny k připomínkování
v zákonem předepsaném termínu
na úřední desce obce i elektronicky. Žádné
námitky nebyly vzneseny.
Zastupitelstvo níže uvedené dokumenty bere na vědomí.
- Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2012
- Zprávu o hospodaření DSO Vodovod Hamr za rok 2012
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Vodovod Hamr za rok 2012
*

*

*

Bod VIII – Rozpočtové opatření č. 4
Starosta informoval zastupitele o obsahu rozpočtového opatření č. 4, které je
přílohou č. 5 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Výsledek hlasování: Pro: 5 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IX – Různé
Zastupitelé se dohodli na prodeji nadbytečného množství řeziva. Záměr
prodeje včetně cen bude zveřejněn od 11. 6. 2013 do 25. 6. 2013 na úřední
desce OÚ i elektronicky příloha č. 6. Případní zájemci si mohou podat
písemné žádosti na obecní úřad v době úředních hodin. Zaměření a předání
řeziva zajistí místostarosta pan Karel Spurný. Úhrada bude provedena na OÚ
u účetní obce před odběrem materiálu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje záměr prodeje nadbytečného řeziva a uvádí
následující ceny:
- neomítané boční řezivo (prkna) tloušťka 24mm za Kč 2.800,- bez DPH
- neomítané středové řezivo (fošny) tloušťka 40mm za Kč 6.000,- bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 5 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Zastupitelé byli seznámeni s problémem odtoku nadbytečné vody z rybníku
Heřmánek pod ČOV při silných deštích v posledních dnech a dohodli se na
provedení opatření vybudováním přirozeného přepadu. Práce proběhnou
svépomocí s přispěním zastupitele pana Jana Houšky.
Na návrh zastupitele pana Františka Rady bylo jednáno o úpravě ceny
palivového dřeva - těžba samovýrobou. Zastupitelé se dohodli na ceně Kč
150,- bez DPH za 1 prostorový metr (1PRM).
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje cenu Kč 150,- bez DPH za 1 PRM palivového
dřeva- těžba samovýrobou prodávaného Obcí Pístina.
Výsledek hlasování: Pro: 5 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

*

*

*

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) Zpráva o posouzení a vyhodnocení došlých nabídek.
4) Pravidla pro prodej parcel
5) Rozpočtové opatření č. 4
6) Záměr a pravidla prodeje řeziva
Zápis byl vyhotoven dne: 7. 6. 2013
Zapisovatel – Pavlína Korandová
Ověřovatelé: František Rada… ……………………………………..
Karel Spurný……………………………………..
Starosta: Antonín Fišer…………………………………
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