U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva obce Píšť
pro volební období 2018-2022
konaného dne 23. června 2021 od 17:00 hodin
v přísálí Kulturního centra obce Píšť, Hůrecká 600/1
Přítomno:
11 členů zastupitelstva obce dle prezenční listiny
Omluveno: 3 členové (Mgr. František Jaroš, Mgr. Karel Moric MBA, Ing. Jiří Viktorin)
Neomluveno: 1 člen (Ing. Patrik Jaroš)
Zastupitelstvo obce Píšť po projednání:
I. Bere na vědomí:
1. Zprávu Rady obce Píšť o provedení souhrnné kontroly plnění usnesení Zastupitelstva obce
Píšť č. 16/2021 ze dne 19.5.2021, kdy všechna usnesení jsou průběžně plněna.
Z: Bc. Fichna, Bartusek
2.

Zprávu místostarosty obce a zástupce technického dozoru investora ve věci odkanalizování
obce, resp. plnění úkolů v rámci dokončení realizace stavby a o průběhu zkušebního provozu.
Z: Bartusek, Ing. Stuchlík

3.

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Píšť za období od 1.1.2020 do 31.12.2020,
které provedla auditorská společnost Moravskoslezský audit, s.r.o., číslo oprávnění 523.
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:
A. „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku obec Píšť jsme
nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření
není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání
hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.“
B. „Při přezkoumání hospodaření územního celku obce Píšť za rok 2020 jsme nezjistili žádné
neopravené chyby a nedostatky. Ani při přezkoumání za rok 2019 a při dílčím přezkoumání
za rok 2020 nebyly zjištěny žádné neopravené chyby a nedostatky, proto nebyla obec povinna
přijímat žádná opatření. Veškerá navrhovaná přeúčtování byla provedena před sestavením
roční účetní závěrky za rok 2020.“
C. „Rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření obce Píšť v budoucnosti,
nebyla zjištěna.“ (viz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Píšť)
Z: Obrusníková, Bc. Fichna

4.

Zprávu o činnosti Rady obce Píšť za období měsíce květen 2021.
Z: Bc. Fichna, Bartusek

5.

Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Píšť za první pololetí roku 2021.
Z: Mgr. Ender

6.

Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva obce Píšť za první pololetí roku 2021.
Z: Mgr. Plačková

7.

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2020 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
Hlučínska za rok 2020 ze strany Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy Kontrolní
a revizní komise při Sdružení obcí Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného
svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2020.
Z: Bc Fichna

8.

Schválený závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2020, Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí

mikroregionu Hlučínska, IČ: 70951047, za rok 2020 a Zprávu o výsledku kontroly
hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2020.
Z: Bc. Fichna
II. Zřizuje:
1. Návrhovou komisi 17. zasedání Zastupitelstva obce Píšť a volí členy návrhové komise:
Magdalena Smolková, Ing. Daniel Šebestík.
Tito členové jsou určeni i ověřovateli zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Píšť č. 17/2021.
Z: Smolková, Ing. Šebestík
III. Schvaluje:
1. Program jednání 17. zasedání Zastupitelstva obce Píšť, po přijetí návrhu na změnu pořadí
bodů programu.
Z: Bc. Fichna
2.

Závěrečný účet Obce Píšť za rok 2020 s vyjádřením: souhlas s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad. Závěrečný účet obce je doložen Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Píšť za rok 2020. Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2020
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Z: Obrusníková, Bc. Fichna

3.

Účetní závěrku Obce Píšť sestavenou k 31.12.2020.
Z: Obrusníková, Bc. Fichna

IV. Rozhodlo:
1.

O uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo mezi objednatelem – Obec Píšť
a zhotovitelem –„Společnost pro Obec Píšť“, POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava,
Holasovická 1632/57A, 747 05 Opava, IČ: 25606468 a VPK Suchý s.r.o., Komenského
náměstí 12, 281 44 Zásmuky, IČ: 27085201.
Tímto Dodatkem č. 6 smlouvy o dílo se mění nebo doplňuje následující:
Článek III. Předmět smlouvy – Smluvní strany se dohodly na změnách:
- změnový list č.19 – předmět změny: SO 10.1 Kanalizační řády, SO 10.1a Kanalizační
řády - nezpůsobilé výdaje, SO 10.2 Přípojné řády, to vše v rámci realizace díla:
„Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšť“.
Článek VII. Cena díla – Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena
na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:
- původní cena díla podle SOD vč. dodatků č. 1 – 5 činí 202.243.149,09 Kč bez DPH,
- podle Dodatku č. 6 méněpráce činí -99.194,18 Kč bez DPH
- nová cena díla včetně Dodatku č. 6 činí 202.143.954,91 Kč, DPH 42.450.230,53 Kč,
cena včetně DPH 244.594.185,44 Kč.
Ostatní ujednání, nedotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn. (viz Dodatek č. 6)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, AD, TDI, manažer řízení projektu

2.

O poskytnutí návratné finanční výpomoci, podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v rámci Programu Obce Píšť na Poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících
zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje, „Kotlíkové půjčky“,
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytování návratné finanční výpomoci ve smyslu
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, za předpokladu splnění podmínek 117. výzvy Operačního programu životní
prostředí v rámci specifického cíle 2.1, mezi vyhlašovatelem programu a poskytovatelem

návratné finanční výpomoci - Obec Píšť, IČ: 00300560 se sídlem Opavská 58/2, Píšť
a žadatelem a příjemcem návratné finanční výpomoci:
/////////////////, Za Humny //////, Píšť ve výši 149.000,- Kč pro výměnu nevyhovujícího kotle
na pevná paliva v nemovitosti Za Humny //////, Píšť, která je součástí pozemku
parc. č. ////// v k.ú. Píšť za nový nízkoemisní zdroj – plynový kondenzační kotel. (žádost
č. 38, doručena dne 26.05.2021, evidovaná pod č.j. OÚP/455/2021)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Bc. Plaček, Skiba, Obrusníková, Bc. Kotulová
3.

O uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. ZO 10/IV.3./2020, mezi objednatelem – Obec
Píšť, IČ: 300560, se sídlem Opavská 58/2, 747 18 Píšť a zhotovitelem – JKR PROFES s.r.o.,
IČ: 05941067, sídlem Poručíka Hoši, 747 11 Kozmice, k výměně silničních obrub podél
komunikace II/466 v k.ú. Píšť.
Tímto Dodatkem č. 3 smlouvy o dílo se mění nebo doplňuje následující:
Čl. I. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce dle krycího listu a stavebního rozpočtu
ze dne 12.5.2021 pro úsek č. 9 (kostel, hasičárna).
Čl. IV. Cena díla se upravuje na základě výše uvedených víceprací, viz. krycí list a stavební
rozpočet ze dne 12.5.2021 pro úsek č. 9, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, a dále
o smluvní navýšení ceny díla, které reaguje na zvýšení cen materiálů v době přerušení plnění
díla bez zapříčinění zhotovitele:
- původní cena dle Smlouvy o dílo č. ZO/10/IV.3./2020 bez DPH činí 2.288.783,85 Kč,
- vícepráce na úseku č. 9 činí bez DPH +76.605,97 Kč,
- smluvní navýšení ceny díla +417.265,02 Kč bez DPH, v souladu s čl. III., odst. 3 Smlouvy
o dílo,
- nová celková cena díla včetně Dodatku č. 3 činí bez DPH 2.782.654,84 Kč,
DPH 21% 584.357,51 Kč a cena celkem včetně DPH 3.367.012,35 Kč.
Ostatní ujednání nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změn. (viz dodatek č. 3)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Skiba, Nosiadek, Klösel

Zapsala: Kristina Bialasová
Ověřovatelé zápisu:

__________________________
Magdalena Smolková

_________________________
Bc. Daniel Fichna
starosta obce

_____________________________
Ing. Daniel Šebestík

_________________________
Stanislav Bartusek
místostarosta obce

