Výpis
z usnesení z jednání Zastupitelstva obce Pístina,
konaného dne 24.3.2017 od 19.00 hodin ve společenské místnosti
Obce Pístina

I. Zastupitelstvo schvaluje :
Usnesení č. 3 - Zastupitelstvo schvaluje k pořízení pasportu místních komunikací firmu
PasProRea s.r.o.
Zastupitelstvo schvaluje k pořízení geometrického plánu na zanesení
komunikace na parcele 25/2 a parcele 10/2 pana Vlastimila Lacinu.
Usnesení č. 4 - Zastupitelstvo schvaluje zadat vyhotovení geometrického plánu pro
věcná břemena spojená s dokončenou opravou chodníků panu Vlastimilu
Lacinovi.
Usnesení č. 5 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely č. 750/31.
Usnesení č. 6 - Zastupitelstvo obce schvaluje k ozdravnému prořezu dřevin na veřejném
prostranství pana Jana Adama.
Usnesení č. 7 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru ve výši 18 000,- Kč na
pořízení herního prvku pro dětské hřiště.
Usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy s TJ Sokol
Stráž nad Nežárkou na částku 3 000,- Kč.
Usnesení č. 9 – Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace z programu Visk3 ve výši
19 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele vybavení pro knihovnu firmu
W Partner s.r.o.
Usnesení č. 10 – Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace z programu Investiční dotace
pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje ve výši 38 900,- Kč.
*

*

*

II. Zastupitelstvo pověřuje :
Usnesení č. 5 - Zastupitelstvo pověřuje starostu k uzavření kupní smlouvy na prodej
parcely N2.
Usnesení č. 8 – Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy s TJ Sokol
Stráž nad Nežárkou
Usnesení č. 9 - Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy na přijetí dotace
z programu Visk3.
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Usnesení č. 10 - Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy na přijetí
dotace z programu Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského
kraje.
*

*

*

III. Zastupitelstvo bere na vědomí :
1) Zastupitelstvo odkládá rozhodnutí o výběru nákupu herního prvku na dětské hřiště
na příští jednání zastupitelstva.
2) Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2.
3) Zastupitelstvo odkládá schválení zápisu do kroniky pro rok 2016 na příští jednání
zastupitelstva.
*

*

*

IV. Různé :
-

Konání schůzek zastupitelů s podnikateli, zástupci spolků a s veřejností
29.3.2017 bude provedeno očkování psů
1.4. 2017 proběhne brigáda k úklidu veřejného prostranství
Úprava povrchů veřejného prostranství 25/2, 1013/1, 634/2
Předpoklad nového asfaltového povrchu silnice 1028 od Pístiny do
Stříbřece
Zrušení veterinárních opatření v důsledku ptačí chřipky
Řešení odtoku dešťové vody u čp. 66
Nebyly schváleny žádné finanční prostředky z programu Jč. kraje na
podporu kultury pro Setkání rodáků 2017

Zápis byl vyhotoven dne: 29.3.2017

Zapisovatel – Lenka Elisová
Ověřovatelé: Vlasta Petrová

Starosta:

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

Jiřina Kozáková

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

Antonín Fišer

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