Výpis
z usnesení z jednání Zastupitelstva obce Pístina,
konaného dne 9.10.2020 od 16.30 hodin v budově
Obecního úřadu Pístina, Pístina č.p. 35.
I. Zastupitelstvo schvaluje :
Usnesení č. 3 - Zastupitelstvo obce Pístina v souladu se zveřejněným záměrem prodeje
pozemků na základě podaných nabídek ve výběrovém řízení:
I.

II.

Schvaluje prodej pozemků nacházejících se v katastrálním území Pístina, které
jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec:
1.

p.č. 750/42 o výměře 1182 m2, panu ……………..…………………, nar.
……….., trvale bytem …………………………………., a paní ……
…………….…, nar. ………., trvale bytem ………………………......
…………………., za kupní cenu ve výši 750 866,- Kč s DPH 21%, tj.
525,- Kč za 1 m2 bez DPH.

2.

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

3.

p.č. 750/44 o výměře 1257 m2, panu ……………………………….., nar.
…………. a paní ……………………………………., nar. ……….., oba
trvale bytem …………………………………………..., za kupní cenu
ve výši 897 372,- Kč s DPH 21%, tj. 590,- Kč za 1 m2 bez DPH.

4.

p.č. 750/45 o výměře 998 m2, panu ………………, nar. …………, trvale
bytem …………………………………………………………………...,
za kupní cenu ve výši 712 472,- Kč s DPH 21%, tj. 590,- Kč za 1 m2
bez DPH.

5.

p.č. 750/46 o výměře 1123 m2, panu ……………….., nar. ……………..,
trvale bytem …………………………………………………, za kupní
cenu ve výši 898 400,- Kč s DPH 21%, tj. 800,- Kč za 1 m2 s DPH 21%.

6.

p.č. 750/47 o výměře 961 m2, paní ………………………., nar. ………..,
trvale bytem ……………………………………..., za kupní cenu ve výši
813 967,- Kč s DPH 21%, tj. 700,- Kč za 1 m2 bez DPH.

7.

p.č. 750/30 o výměře 827 m2, panu ………………………, nar. ………..,
trvale bytem ………………………………………………... a paní ……
…………..., nar. ………., trvale bytem ……………………….………..,
za kupní cenu ve výši 450 302,- Kč s DPH 21%, tj. 450,- Kč za 1 m2 bez
DPH.

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

[1]

III.

Výběrové řízení je ukončeno. Pokud vybraný zájemce nepodepíše předloženou
kupní smlouvu nebo z výběrového řízení odstoupí, bude vyhlášeno nové
výběrové řízení. Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje zveřejnění záměru
prodeje stavebních pozemků neprodaných v ukončeném výběrovém řízení za
stejných podmínek.

Usnesení č. 4 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – ZTV sever ze
dne 19.2.2020 se společností JIPAMA s.r.o.
Usnesení č. 5 - Zastupitelstvo obce deleguje starostu ke schvalování rozpočtových opatření na
příjmové straně rozpočtu do neomezené částky a na výdajové straně rozpočtu
ke schvalování rozpočtových opatření do výše 150 000,- Kč nad rámec
závazného ukazatele.
Usnesení č. 6 - Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje dočerpání úvěru převodem na běžný účet
Obce Pístina bez doložení faktur a pověřuje starostu k podpisu dodatku
Smlouvy o úvěru č. 2019017228 uzavřené dne 6.12.2019 s Československou
obchodní bankou, a.s. za účelem financování projektu „ZTV-sever“.
*

*

*

*

*

*

II. Zastupitelstvo bere na vědomí :
1) Rozpočtové opatření č. 10

III. Různé
-

Plán financování a obnovy vodohospodářské infrastruktury – aktualizace
dokumentu

Zápis byl vyhotoven dne: 14.10.2020

Zapisovatel – Lenka Elisová
Ověřovatelé: Radovan Hanta

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

Ing. Petr Jiráček

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

Místostarosta: Ing. Marek Jann

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