Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina,
konaného dne 20.4.2011, od 19:30 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.30 hodin
starostou obce Antonínem Fišerem.
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
byla na úřední desce Obecního úřadu Pístina zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 11.4.2011 do 20.4.2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího jednání, který byl uložen k nahlédnutí na Obecním
úřadu, byl ověřen a nebyly proti němu podány žádné námitky.
*

*

*

Určení ověřovatelů a návrhové komise
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu a do návrhové komise Vlastu Petrovou a Helenu
Blažkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina určuje ověřovateli zápisu a do návrhové komise Vlastu Petrovou a
Helenu Blažkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
*

*

*

Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. Starosta navrhl přidat do programu body:
Projednání výběru technického dozoru na Rekonstrukci budovy separovaného odpadu
Projednání žádosti o dotaci JSDH
Projednání ceny kanalizační přípojky č. 21
Projednání sečení trávy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje přidání bodů
Projednání výběru technického dozoru na Rekonstrukci budovy separovaného odpadu
Projednání žádosti o dotaci JSDH
Projednání ceny kanalizační přípojky č. 21
Projednání sečení trávy.
do programu zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje následující program zasedání:
I. Schválení změny č. 3 územního plánu obce Pístina
II. Projednání změny ve změně č. 2 územního plánu obce Pístina
III. Projednání rozpočtového opatření č. 1
IV. Projednání Závěrečného účtu a Zprávy o přezkoumání hospodaření DSO
Vodovod Hamr za rok 2010
V. Projednání sponzorského daru Pístina-domov
VI. Průběh akce Kanalizace a ČOV
VII. Projednání příspěvku TJ Sokol Stráž nad Nežárkou
VIII. Projednání výběru technického dozoru na Rekonstrukci budovy separovaného
odpadu
IX. Projednání žádosti o dotaci JSDH
X. Projednání ceny kanalizační přípojky č. 21
XI. Projednání sečení trávy.
XII. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
*

*

*

Bod I – Schválení změny č. 3 územního plánu obce Pístina
Starosta předložil zastupitelstvu návrh změny č. 3 územního plánu obce Pístina a odůvodnění
změny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje rozhodnutí o vydání změny č. 3 územního plánu obce
Pístina formou opatření obecné povahy (ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení) dle § 6 odst. 5
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále též jen „stavební zákon“), za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona (nový
UP), § 171 a následujících zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
též jen „správní řád“), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 S., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a po
ověření dle § 54 odst. 2 stavebního zákona,
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce dle § 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na § 172 odst. 2
správního řádu oznámit vydání změny č. 3 územního plánu obce Pístina veřejnou vyhláškou a
zajistit povinnosti dle § 165 stavebního zákona.
Příloha:
návrh změny č. 3 územního plánu obce Pístina s jeho odůvodněním
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
*

*

*

Bod II – Projednání změny ve změně č. 2 územního plánu obce Pístina
Starosta seznámil zastupitele s novým zněním zadání změny č. 2 územního plánu obce Pístina.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje nové znění zadání změny č. 2 územního plánu obce Pístina,
ve znění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení dle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce ve spolupráci s pořizovatelem zajistit vypracování návrhu
nového změny č. 2 územního plánu obce Pístina.
Příloha: zadání změny č. 2 územního plánu obce Pístina doplněné na základě nového
požadavku vlastníka pozemků
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Projednání rozpočtového opatření č. 1
Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV – Projednání Závěrečného účtu a Zprávy o přezkoumání hospodaření DSO Vodovod Hamr
za rok 2010
Starosta předložil zastupitelstvu Zprávu o hospodaření Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr
za rok 2010 se Závěrečným účtem DSO za rok 2010, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Vodovod Hamr za rok 2010 a Inventurní stav vodohospodářského majetku DSO Vodovod
Hamr k 31.12.2010.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
*

*

*

Bod V – Projednání sponzorského daru Pístina-domov
Starosta informoval zastupitele o žádosti ředitele Pístina-domov o sponzorský dar ve výši 5.000,Kč na konání akce Vítání jara 2011. Starosta navrhuje schválit sponzorský dar v této výši.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje sponzorský dar pro Pístina-domov ve výši 5.000,- Kč na
akci Vítání jara 2011.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Průběh akce Kanalizace a ČOV
Starosta informoval o pokračování stavby. Do 18.5.2011 bude trvat uzavírka silnice a dokončen řád
v silnici.
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Dále informoval o předpokládaném uzavření Dohody o provedení práce s Markem Jannem
v souvislosti s provozováním kanalizace. Dokončuje se kalkulace změny v provedení přípojek č.
58, 59 a 60, kdy dojde k centrálnímu tlakovému odčerpání nově gravitačních přípojek. Kalkulace
by neměla překročit původně volenou variantu jednotlivých tlakových přípojek.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
*

*

*

Bod VII – Projednání příspěvku TJ Sokol Stráž nad Nežárkou
Starosta informoval zastupitele o žádosti TJ Sokol Stráž nad Nežárkou o finanční příspěvek.
Navrhuje finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje finanční příspěvek TJ Sokol Stráž n. Nežárkou ve výši
3.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
*

*

*

Bod VIII – Projednání výběru technického dozoru na Rekonstrukci budovy separovaného
odpadu
Starosta navrhuje, aby technickým dozorem na akci Rekonstrukce budovy separovaného odpadu
byl Ing. Lukáš Kvídera, který vypracovával i projekt. Cena za technický dozor bude do 8.000,- Kč.
Žádné další návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje Ing. Lukáše Kvíderu technickým dozorem na Rekonstrukci
budovy separovaného odpadu a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s tímto technickým
dozorem.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
*

*

*

Bod IX – Projednání žádosti o dotaci JSDH
Starosta informoval zastupitele o vypsání Grantu Jihočeského kraje na podporu jednotek SDH.
Navrhuje podat žádost o tuto neinvestiční dotaci na nákup elektrocentrály a plovoucího čerpadla.
Cena za obě věci by byla do 79.000,- Kč. Výše dotace 55.300,- a vlastní podíl obce 23.700,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci z Grantového
programu na podporu jednotek SDH obcí Jihoč. kraje a schvaluje vlastní podíl ve výši 23.700,Kč na realizaci projektu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
*

*

Bod X – Projednání ceny kanalizační přípojky č. 21
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*

Starosta navrhuje, aby se z důvodu nepřesné formulace prodeje pozemku p.č. 1040 upustilo od
stanovení plné ceny za kanalizační přípojku č. 21 a nově byla cena kanalizační přípojky č. 21
stanovena v kategorii rekreant tj. 600,- Kč/mb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje cenu kanalizační přípojky č. 21 v kategorii rekreant tj.
600,- Kč/mb soukromé části.
Výsledek hlasování: Pro: 7 - Proti: 0 - Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
*

*

*

Bod XI – Projednání sečení trávy
Starosta informoval zastupitele o možnosti využití služeb p. Houšky při sečení trávy traktorem.
Bude prokalkulována výhodnost.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
*

*

*

Bod XII – Různé
Starosta informoval zastupitele o podání žádosti o dotaci na MAS Třeboňsko na veřejné osvětlení a
rozhlas. Dále informoval o odkoupení budovy autobusové čekárny od ZD Stráž n. Nežárkou. Obci
byla přiznána dotace z POV ve výši 160.000,- Kč na rekonstrukci budovy pro odpadové
hospodářství. V rámci SORT uspěla obec v žádosti o dotaci na obecní mobiliář, bude upřesněn
podíl dotace a vlastního podílu.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
*

*

*

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 21.30 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Návrh změny č. 3 územního plánu obce Pístina s jeho odůvodněním
4) Zadání změny č. 2 územního plánu obce Pístina doplněné na základě nového požadavku vlastníka
pozemků
5) Návrh rozpočtového opatření č. 1
Zápis byl vyhotoven dne: 26.4.2011
Zapisovatel: Daniela Kaucká
Ověřovatelé: Helena Blažková…. ……………………………………..
Vlasta Petrová ………………………………………….
Starosta: Antonín Fišer…………………………………………….
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