U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva obce Píšť
pro volební období 2018-2022
konaného dne 5. června 2019 od 17:00 hodin
v přísálí Kulturního centra obce Píšť, Hůrecká 600/1
Přítomno:
12 členů zastupitelstva obce dle prezenční listiny
Omluveno: 2 členové (Ing. Patrik Jaroš, RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.)
Neomluveno: 1 člen (Mgr. František 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. 4/2019 ze dne 3.4.2019, kdy všechna usnesení jsou průběžně plněna.
Z: Bc. Fichna, Bartusek

2.

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Píšť za období od 1.1.2018
do 31.12.2018, 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 obce Píšť jsme nezjistili
žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, 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 období 1-12/2018 jsme
nezjistili žádné chyby a nedostatky.“
C. „Rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření obce Píšť v budoucnosti,
nebyla zjištěna.“ (viz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Píšť v roce 2018)
Z: Obrusníková, Bc. Fichna

3.

Zprávu o činnosti Rady obce Píšť za období měsíců březen – květen 2019.
Z: Bc. Fichna, Bartusek

4.

Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Píšť za 1. pololetí roku 2019.
Z: Mgr. Ender

5.

Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva obce Píšť za 1. pololetí roku 2019.
Z: Mgr. Plačková

6.

Zprávu místostarosty obce ve věci: „Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšť“, resp.
plnění úkolů v rámci realizace stavby.
Z: Bartusek

7.

Hospodaření dobrovolného svazku obcí – Svazek obcí mikroregionu Hlučínska:
- schválený Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2018;
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska
za rok 2018, provedeném Odborem kontroly a interního auditu Krajského úřadu Ms kraje;
- zprávu Kontrolní a revizní komise Svazku obcí mikroregionu Hlučínska o výsledku
kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Hlučínska
za rok 2018.
Z: Bc. Fichna

II. Zřizuje:
1.

Návrhovou komisi 5. zasedání Zastupitelstva obce Píšť a volí členy návrhové komise:
Bc. Edita Studená, Martin Neminář.
Tito členové jsou určeni i ověřovateli zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Píšť č. 5/2019.
Z: Bc. Studená, Neminář

III. Schvaluje:
1.
2.

3.

Program jednání 5. zasedání Zastupitelstva obce Píšť, po přijetí návrhu na doplnění
programu.
Z: Bc. Fichna
Závěrečný účet Obce Píšť za rok 2018 s vyjádřením: souhlas s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad. Závěrečný účet obce je doložen Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Píšť za rok 2018. Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok
2018 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Z: Obrusníková, Bc. Fichna
Účetní závěrku Obce Píšť sestavenou k 31.12.2018.
Z: Obrusníková

IV. Rozhodlo:
1.

O uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi objednatelem – Obec Píšť a zhotovitelem –
FICHNA – HUDECZEK a.s., IČ: 27765857, se sídlem Opavská 535/17, 747 18 Píšť, kdy
tímto dodatkem se mění a doplňuje následující:
článek III. Předmět smlouvy:
Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se předmět smlouvy o dílo „Půdní vestavba a rekonstrukce
laboratoře ZŠ Píšť“ upravuje o dohodnuté změny, vícepráce a méněpráce:
S ohledem na výběr formátu obkladu a výškové umístění vypínačů elektro bylo dohodnuto
navýšení obkladu o jednu výšku obkládačky tak, aby vypínače nebyly v místě ukončení
obkladu.
Zhotovitel nebude dodávat interaktivní tabule, které jsou realizovány v rámci jiného
projektu ZŠ.
S ohledem na podchodné a konstrukční výšky byla provedena konstrukční změna řešení
schodiště, rozšíření podia o 4 m2 a podesty. Tyto související položky jsou v rozpočtu MNP
a VCP zahrnuty: OSB desky, koberec, ukončovací profily, nové nerezové zábradlí,
schodišťové lišty. (viz položkový rozpočet)
V rámci realizace díla bylo s provozovatelem s ohledem na instalaci SLP rozvodů doplněny
přístupová dvířka do podkrovních prostorů.
V dodatku č.1 byla schválena výměna střešních oken. S ohledem na požadavek
provozovatele byly u všech oken zrušeny žaluzie a tyto nahrazeny zcela zatemňující
roletami vč. MTŽ.
Vstupní dveře do počítačové učebny v půdní vestavbě byly osazeny samozavíračem
vč. MTŽ.
Konstrukce podia byla doplněna o nosný prvek KVH profilu u vnitřní stěny s ohledem
na přilehlou stěnu se zateplením, která neumožňuje ukotvení profilů dle DPS z tohoto
důvodu byly také přidány 4 ks sloupku + doplnění 1 ks sloupku v místě nově vzniklé
podesty vč. impregnace.
S ohledem na úpravy schodiště a podchodnou výšku schodišťového ramene byl zmenšen
rozsah provedení prosklené stěny.
S ohledem na bezbariérové řešení byly v místnosti chemické laboratoře zrušeny
2 ks bukových prahů a tyto byly nahrazeny systémovými přechodovými lištami.

V rámci opravy povrchů bylo s ohledem na provádění instalací (elektro, ZTI) v chemické
laboratoři provedeno celoplošné vyštukování stěn vč. výmalby.
MTŽ otopných těles nebyla provedena na konzoly kotvené do podlahy, ale s ohledem
na budoucí údržbu bylo provedeno kotvení otopných těles do stěny, přes stávající zateplení
těchto stěn.
Vzhledem k technickým požadavkům výrobce podlahových krytin, zátěžový provoz
a zachování záruky výrobce podlahové krytiny a technickým požadavkům na provádění,
bylo nutné provedení statického zajištění prasklin stávající podlahy helikální
výztuží + provedení samonivelační stěrky s výztužnými vlákny pod podlahovou krytinu
(učebny + chem. laboratoř).
Elektroinstalace – s ohledem na složitost podkroví byla upravena montáž světel
ze zavěšených na přisazené a zároveň provedena stavební připravenost (chráničky)
pro instalaci kabeláže interaktivních tabulí.
článek VII. Cena za provedení díla:
Cena díla se Dodatkem č. 2 navyšuje o požadované změny v rozsahu dle položkového
rozpočtu. Cena bez DPH dle SOD a Dodatku č.1 činí 5.838.427,24 Kč. Navýšení
dle Dodatku č.2 činí -21.254,82 Kč. Cena celkem bez DPH činí 5.817.172,42 Kč, DPH 21 %
činí 1.221.606,21 Kč. Cena včetně DPH činí 7.038.778,63 Kč. V ostatních bodech
se kmenová smlouva o dílo nemění. (viz dodatek č. 2)
Z: Bc. Fichna, Skiba, Nosiadek, Ing. Stuchlík – TDI
V. Neschvaluje:
1.

Žádost Karla Schodlyho, IČ: 75179733, se sídlem K Lesu 465, 735 14 Orlová, nájemce
areálu koupaliště a areálu minigolfu s příslušenstvím, o prominutí nájmu za období říjen
až prosinec 2018 a březen až květen 2019. (viz žádost ze dne 5.6.2019)
Z: Kotulová

Zapsala: Kristina Bialasová
Ověřovatelé zápisu:
Bc. Edita Studená v.r.
Bc. Daniel Fichna v.r.
starosta obce

Martin Neminář v.r.
Stanislav Bartusek v.r.
místostarosta obce

