Výpis
z usnesení z jednání Zastupitelstva obce Pístina,
konaného dne 16.5.2018 od 19.00 hodin v budově
Obecního úřadu Pístina, Pístina č.p. 35.

I. Zastupitelstvo schvaluje :
Usnesení č. 4 - Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č. 5 ze dne 21.3.2018 a
schvaluje jako dodavatele prací pro výměnu oken a dveří pro budovu
OÚ Pístina č.p. 35 firmu ALU.PLAST s.r.o.
Usnesení č. 5 - Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 100 000,- Kč a
realizaci vestavby pro zásahové vozidlo VW Transporter v rozsahu dle
nabídky IVACAR Ivančice.
Usnesení č. 7 - a) Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č. 31 – Požární řád obce
Pístina.
b) Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018,
kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2009.
Usnesení č. 8 - Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č. 30 – pro nakládání s osobními
údaji.
Usnesení č. 9 - Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Pístina za rok 2017
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Usnesení č. 10 - Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce Pístina sestavenou
k 31.12 2017 bez výhrad.
Usnesení č. 11 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného
břemene – služebnosti pro uložení chodníku dle vypracovaného
geometrického plánu.
Usnesení č. 12 - Zastupitelstvo obce schvaluje zápis do kroniky za rok 2017.
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II. Zastupitelstvo neschvaluje :
Usnesení č. 3 - Zastupitelstvo neschvaluje finanční příspěvek pro Linku bezpečí z.s.
Usnesení č. 6 - Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční příspěvek na babybox pro
nemocnici Písek.
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III. Zastupitelstvo pověřuje :
Usnesení č. 5 - Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na realizaci
vestavby pro zásahové vozidlo VW Transporter v rozsahu dle nabídky
IVACAR Ivančice.

*

*

*

IV. Zastupitelstvo bere na vědomí :
1) Výsledky hospodaření kanalizace a ČOV Pístina a plnění plánu financování a obnovy
vodohospodářské infrastruktury obce
2) Odložení rozhodnutí prodeje části pozemku parc.č. 1035/3 a části pozemku parc.č. 12 na
příští jednání zastupitelstva

3) Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4
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V. Různé
-

Výměna vrat hasičské zbrojnice čp. 32
Nabídka mediální propagace obce v Rádiu Česká Kanada
26.5.2018 - Zdislavská pouť
2.6.2018 - kácení májky

Zápis byl vyhotoven dne: 18.5.2018

Zapisovatel – Lenka Elisová
Ověřovatelé: František Rada

Starosta:

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

Karel Spurný

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

Antonín Fišer

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