Výpis
z usnesení z jednání Zastupitelstva obce Pístina,
konaného dne 20.12.2017 od 19.00 hodin v budově
Obecního úřadu Pístina, Pístina č.p. 35.

I. Zastupitelstvo schvaluje :
Usnesení č. 3 - Zastupitelstvo obce schvaluje podpis dodatku ke smlouvě o dodávce
služeb v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2018.
Usnesení č. 4 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.č. 750/25 panu
Jiřímu Karlíkovi.
Usnesení č. 5 - Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje rozpočet pro rok 2018 jako
schodkový s celkovými příjmy 3 038 765,- Kč, s celkovými výdaji
3 543 019,- Kč a schodkem ve výši 504 254,- Kč. Schodek bude
vyřešen zapojením přebytku hospodaření z minulých let ve výši
504 254,- Kč. Oproti zveřejněnému návrhu rozpočtu jsou celkové
výdaje vyšší o 385 000,- Kč a financování vyšší o 385 000,- Kč, protože
byl navýšen výdaj v paragrafu 6171 o 385 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Pístina schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro
rok 2019 - příjmy 2 970 900,- Kč, výdaje 4 346 000,- Kč a financování
1 375 100,- Kč, pro rok 2020 - příjmy 3 110 900,- Kč a výdaje
3 110 900,- Kč.
Usnesení č. 7 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
20.2.2017.
Usnesení č. 9 - Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na dostavbu
zásahového vozidla JSDH z grantu Jč. Kraje.
*

*

*

II. Zastupitelstvo pověřuje :
Usnesení č. 3 - Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu dodatku smlouvy o
dodávce služeb v oblasti odpadového hospodářství s Technickými
službami Třeboň s.r.o. pro rok 2018.
Usnesení č. 4 - Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na prodej
pozemku parc.č. 750/25.

*

*
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III. Zastupitelstvo deleguje :
Usnesení č. 6 - 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 u jednotlivých položek výdajů rozpočtu.

*

*

*

IV. Zastupitelstvo neschvaluje :
Usnesení č. 8 - Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku p.č. 750/37.

*

*

*

V. Zastupitelstvo bere na vědomí :
1) Zprávu o činnosti Turistické oblasti Třeboňsko
2) Výši a poměr financování akce rekonstrukce budovy obecního úřadu č.p. 35

3) Informace o protidrogové politice Jč. kraje
4) Zprávu o hospodaření v obecních lesích
5) Změnu rozpisu rozpočtu č. 1.
6) Cenu stočného pro rok 2018, která je 29,44 Kč s DPH
*

*

*

VI. Různé :
-

GDPR (pověřenec pro nakládání s osobními údaji), Sdružení místních samospráv

Zápis byl vyhotoven dne: 21.12.2017

Zapisovatel – Lenka Elisová
Ověřovatelé: Karel Spurný

Starosta:

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

Vlasta Petrová

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

Antonín Fišer

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