Výpis
z usnesení z jednání Zastupitelstva obce Pístina,
konaného dne 3.11.2020 od 17.00 hodin v budově
Obecního úřadu Pístina, Pístina č.p. 35.

I. Zastupitelstvo schvaluje :
Usnesení č. 3 - Zastupitelstvo obce Pístina
I.
schvaluje propachtování rybníku Čekal na parc.č. 752 o výměře 6942 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(í) Jiřímu Kulišovi, nar. 12.3.1983,
trvale bytem Plavsko 101, 378 02 Stráž nad Nežárkou, na dobu určitou
od 1.12.2020 do 30.11.2025 za pachtovné ve výši 26 500,- Kč/ha/rok.
II.

ukládá starostovi obce Pístina vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a
tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 4 - Zastupitelstvo obce Pístina v souladu se zveřejněným záměrem prodeje
pozemku na základě podané nabídky ve výběrovém řízení:
I.

Schvaluje prodej pozemku parc.č. 750/47 o výměře 961 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 …………….
………….., nar. …………., trvale bytem ………………………
……………………, a paní …………………….., nar. …………,
trvale bytem …………………………………………..., za kupní
cenu ve výši 850 014,- Kč s DPH 21%, tj. 731,- Kč za 1 m2 bez
DPH.

II.

Ukládá starostovi obce Pístina vypracovat návrh smlouvy podle
bodu I tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a
podat příslušnému úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle
této smlouvy do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 5 - Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene č. JH-014330061639/002 se společností E.ON
Distribuce, a.s. k pozemkům parc.č. 1035/8, st. 68, 5/2, 1035/7 a 1035/16
v k.ú. Pístina za jednorázovou úplatu ve výši 1 000,- Kč bez DPH za
účelem umístění distribuční soustavy.
Usnesení č. 6 - Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR
na rekonstrukci sportovního hřiště.
Usnesení č. 7 - Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatné předání nové části vodovodního
řádu v lokalitě ZTV sever k užívání do DSO Vodovod Hamr a pověřuje
starostu obce k uzavření příslušné smlouvy.
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Usnesení č. 8 - Zastupitelstvo obce Pístina v souladu se zveřejněným záměrem prodeje
pozemků na základě podané nabídky ve výběrovém řízení:
I.

Schvaluje prodej pozemku parc.č. 750/43 o výměře 1131 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 …………….
………...., nar. ……….., trvale bytem …………………………..
……….., za kupní cenu ve výši 760 892,- Kč s DPH 21%, tj.
556,- Kč za 1 m2 bez DPH.

II.

Ukládá starostovi obce Pístina vypracovat návrh smlouvy podle
bodu I tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a
podat příslušnému úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle
této smlouvy do katastru nemovitostí.
*

*

*

II. Zastupitelstvo bere na vědomí :
1) návrh základních parametrů rozpočtu obce pro rok 2021 a výhled rozpočtu pro rok
2022 a 2023.
*

*

*

III. Různé
-

Dokončení akce – Terasa u společenské místnosti
Výměna kbelu rybníku Heřmánků
Dodržování bezpečnosti a hygienických pravidel – Covid 19

Zápis byl vyhotoven dne: 6.11.2020

Zapisovatel – Lenka Elisová
Ověřovatelé: Karel Spurný

Starosta:

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

František Rada

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

Antonín Fišer

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