Výpis
z usnesení z jednání Zastupitelstva obce Pístina,
konaného dne 14.2.2018 od 19.00 hodin v budově
Obecního úřadu Pístina, Pístina č.p. 35.

I. Zastupitelstvo schvaluje :
Usnesení č. 3 - Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení
přívěsného vozíku pro JSDH Pístina.
Usnesení č. 4 - Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek společnosti Metha,
z.ú. formou darovací smlouvy ve výši 670,- Kč.
Usnesení č. 6 - Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy se Sdružením místních
samospráv pro činnost pověřence v procesu GDPR.
Usnesení č. 7 - Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci pro rekonstrukci
budovy OÚ.
Zastupitelstvo ustanovuje do komise pro hodnocení nabídek členy
Vlastu Petrovou, Ing. Petra Jiráčka a Františka Radu.
Usnesení č. 8 - Zastupitelstvo schvaluje uzavřít dodatek smlouvy o navýšení ceny za
svoz bioodpadu.
Usnesení č. 9 - Zastupitelstvo obce schvaluje zapsání věcných břemen na KN na
pozemcích obce p.č. 750/37 a 750/28 pro zřízení přípojek a sjezdů pro
majitele stavebních parcel parc. č. 750/30, 750/31 a 750/32.
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II. Zastupitelstvo neschvaluje :
Usnesení č. 5 - Zastupitelstvo obce neschvaluje jakékoli úlevy na dani z nemovitosti.
*

*

*

III. Zastupitelstvo pověřuje :
Usnesení č. 7 – Zastupitelstvo pověřuje starostu zabezpečením výběru zhotovitele
zadávací dokumentace pro rekonstrukci budovy OÚ v souladu
s platnou směrnicí obce pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, včetně výběru dodavatele oken a dveří a osoby technického
dozoru investora.
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IV. Zastupitelstvo bere na vědomí :
1) Stavební práce malého charakteru
2) Informace k problematice nakládání s odpady a rizika navýšení cen za odpadové

hospodářství
3) Rozpočtové opatření č. 18/2017 a č. 1/2018, změny rozpočtu č. 2/2017
4) Informace týkající se stavby víceúčelového skladu na pozemku p.č. 1040/1
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*
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V. Různé
-

Masopust 24.2.2018
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 17.3.2018 od 10.00 11.00 hod.
Obecní brigáda na úklid veřejného prostranství 14.4.2018 od 8.30 hod.
Setkání seniorů a MDŽ 10.3.2018
Beseda ke 100. výročí vzniku samostatného Československého státu,
např. 15.9.2018 při podzimním setkání seniorů, pamětní kámen
s výsadbou stromu na vstupu do obce z jihu.

Zápis byl vyhotoven dne: 19.2.2018

Zapisovatel – Lenka Elisová
Ověřovatelé: František Rada

Starosta:

.............................................

Ing. Petr Jiráček

.............................................

Antonín Fišer

.............................................
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