Výpis
z usnesení z jednání Zastupitelstva obce Pístina,
konaného dne 29.1.2020 od 19.00 hodin v budově
Obecního úřadu Pístina, Pístina č.p. 35.

I. Zastupitelstvo schvaluje :
Usnesení č. 3 - Zastupitelstvo obce Pístina
I.
schvaluje propachtování rybníka Horní návesní na p.č. 10/1 o
výměře 6438m2, nacházejícího se v katastrálním území Pístina,
který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec,
panu Jakubu Kulišovi, nar. 2.9.1988, trvale bytem Plavsko 101,
378 02 Stráž nad Nežárkou, na dobu určitou do 30.11.2025 za
pachtovné ve výši 18 000,- Kč/ha/rok.
II.
Pověřuje starostu k podpisu příslušné pachtovní smlouvy.
Usnesení č. 4 - Zastupitelstvo obce Pístina
I.
schvaluje propachtování rybníka Heřmánků na p.č. 745 o výměře
24871 m2, nacházejícího se v katastrálním území Pístina, který je
zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, panu
Ing. Aleši Škrabánkovi, IČO 72098236, se sídlem Svobody 1015,
379 01 Třeboň, na dobu určitou do 30.11.2025 za pachtovné ve
výši 9 500,- Kč/ha/rok.
II.
pověřuje starostu k podpisu příslušné pachtovní smlouvy.
Usnesení č. 5 - Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.
1035/27 a p.č. 1035/28 v k.ú. Pístina, dle geometrického plánu č. 259127/2019.
Usnesení č. 6 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s E.ON Distribuce, a.s na
připojení k distribuční soustavě a rezervaci příkonu pro odběrné místo
ZTV – sever.
Usnesení č. 7 - Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický rozvojový plán obce Pístina
jako soubor aktuálně platných rozvojových dokumentů - „Akční plán
rozvoje obce pro rok 2019 – 2023“, „Místní program obnovy venkova
pro rok 2016 – 2020“ a „Plán rozvoje sportu obce Pístina na roky 2018
– 2022“.
*

*
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II. Zastupitelstvo bere na vědomí :
1) zprávu o hospodaření v lesích za rok 2019
2) rozpočtové opatření č. 11/2019 a změnu rozpisu rozpočtu č. 1/2019.
3) výsledek inventur za rok 2019
*

*

*

III. Různé
-

podání žádosti o dotaci na sportovní hřiště
29.2. Masopust
TV ve společenské místnosti, nákup set-top boxu
realizace ZTV - sever
oprava místních komunikací

Zápis byl vyhotoven dne: 4.2.2020

Zapisovatel – Lenka Elisová
Ověřovatelé: Radovan Hanta

Starosta:

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

Ing. Petr Jiráček

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

Antonín Fišer

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