Výpis
z usnesení z jednání Zastupitelstva obce Pístina,
konaného dne 17. 9. 2015 od 19.00 hodin v budově
Obecního úřadu Pístina, Pístina č.p. 35.

I. Zastupitelstvo schvaluje :
Usnesení č. 3 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 29 a části pozemku
p. č. 10/2 díl a).
Usnesení č. 4 - Zastupitelstvo obce schvaluje vlastníkovi objektu č. p. 16 finanční
příspěvek na zhotovení domovní části kanalizační přípojky ve výši
4.000,- Kč.
Usnesení č. 6 - Zastupitelstvo obce schvaluje k proplacení společnosti Fiera a.s. práce
na kabelové přípojce veřejného osvětlení v částce 21.415,- Kč s DPH a
dále schvaluje k proplacení společnosti ŠINDY a.s. práce na vynucené
překládce sdělovacích kabelů pro společnost CETIN a.s. v částce
169.472,- Kč s DPH.
Usnesení č. 7 - Zastupitelstvo obce schvaluje výběr společnosti Dveře Okna U Světa
Třeboň s.r.o. k realizaci výměny oken kanceláře obecního úřadu a
knihovny.
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II. Zastupitelstvo neschvaluje :
Usnesení č. 5 - Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na zvýšení daně z nemovitých
věcí.
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*
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III. Zastupitelstvo pověřuje :
Usnesení č. 3 – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na
prodej pozemku p. č. 29 a části pozemku p. č. 10/2 díl a).
Usnesení č. 7 - Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se
společností Dveře Okna U Světa Třeboň s.r.o.

*

*
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IV. Zastupitelstvo bere na vědomí :
1) Dopracování smlouvy o užívání rybníku Dolní návesní spolkem SDH Pístina.
2) Skutečnost, že majitel objektu č. p. 54 přehodnotil svůj původní záměr prodat
předmětnou budovu obci Pístina a dál si prozatím budovu ponechá ve vlastnictví.
3) Oznámení vedoucího Domova Pístina o definitivním ukončení služby a odchodu
klientek domova k datu 31.12.2015.
4) Rozpočtové opatření č. 10 a č. 9.
5) Návrh zastupitele Ing. Petra Jiráčka na svépomocnou opravu těsnosti hráze rybníku
Čekal s předběžnou kalkulací nákladů. Po zajištění dalšího návrhu cenové kalkulace
předmětné opravy bude věc znovu projednána na příštím jednání zastupitelstva.

Zápis byl vyhotoven dne: 23. 9. 2015

Zapisovatel – Lenka Elisová
Ověřovatelé: Ing. Petr Jiráček

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

Jiřina Kozáková

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

Antonín Fišer

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

Starosta:
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