U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva obce Píšť
pro volební období 2018-2022
konaného dne 11. prosince 2019 od 17:00 hodin
v přísálí Kulturního centra obce Píšť, Hůrecká 600/1
Přítomno:
Omluveno:

13 členů zastupitelstva obce dle prezenční listiny
2 členové (Mgr. František Jaroš, Mgr. Pavel Ender)

Zastupitelstvo obce Píšť po projednání:
I. Bere na vědomí:
1.

Zprávu Rady obce Píšť o provedení souhrnné kontroly plnění usnesení Zastupitelstva obce
Píšť č. 7/2019 ze dne 23.10.2019, 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 realizace stavby.
Z: Bartusek, Ing. Stuchlík – TDI

3.

Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Píšť za období od 1.1.2019 do
30.9.2019, které provedla auditorská společnost Moravskoslezský audit, s.r.o., číslo
oprávnění 523.
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:
A. „Na základě námi provedeného dílčího přezkoumání hospodaření obce Píšť jsme
nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že dílčí přezkoumávané
hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky dílčího
přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.“
B. „Při dílčím přezkoumání hospodaření územního celku obce Píšť za období 1-9/2019 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 dílčího přezkoumání hospodaření obce Píšť)
Z: Obrusníková, Bc. Fichna, Bartusek

4.

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

5.

Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Píšť za druhé pololetí roku 2019.
Z: Mgr. Ender – předseda kontrolního výboru

6.

Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva obce Píšť za druhé pololetí roku 2019.
Z: Mgr. Plačková – předsedkyně finančního výboru
Zastupitelstvo obce ukládá vyzvat zástupce spolků k odstranění nedostatků ve vyúčtování
dotačního programu „Podpora činnosti místních spolků a organizací v roce 2019“ dle zprávy
finančního výboru ze dne 9.12.2019.
Z: Bc. Kotulová

II. Zřizuje:
1.

Návrhovou komisi 8. zasedání Zastupitelstva obce Píšť a volí členy návrhové komise:
doc. RNDr. Martin Kotyrba Ph.D., PhDr. Jiří Neminář.
Tito členové jsou určeni i ověřovateli zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Píšť č. 8/2019.
Z: doc. RNDr. Kotyrba Ph.D., PhDr. Neminář

III. Schvaluje:
1.

Program jednání 8. zasedání Zastupitelstva obce Píšť, po přijetí návrhů na změnu a doplnění
navrženého programu.
Z: Bc. Fichna

2.

Pravidla rozpočtového provizoria obce Píšť na období od 01.01.2020 do schválení Rozpočtu
obce Píšť na rok 2020, tj. měsíční rozpočet příjmů a výdajů ve výši 1/12 schváleného
rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočtu obce Píšť roku 2019, tj. 18 242 094,- Kč. (Rozpočtové
provizorium obce Píšť na rok 2020)
Z: Obrusníková, Bc. Kotulová, Bc. Fichna, Bartusek

3.

Záměr na vypracování studie s variantním řešením bezpečného příjezdu a příchodu dětí po
místní komunikaci na ulici Školní k areálu Základní školy Píšť.
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Skiba

4.

V souladu s § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, nabytí hmotných nemovitých věcí:
– pozemek parcelní číslo 26/1 (zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
rodinného domu Píšť č.p. 389),
– pozemek parcelní číslo 26/2 (zahrada, způsob ochrany: zemědělský půdní fond),
zapsaných na listu vlastnictví č. 60000, pro katastrální území Píšť v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava,
v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvýhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem do
vlastnictví Obce Píšť.
Zastupitelstvo obce deleguje pro tato výše uvedená nabytí věcí zcela pravomoc rozhodnout
o všech náležitostech účasti obce v dražbě na Radu obce Píšť.
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Bc. Plaček

IV. Rozhodlo:
1.

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:

1.1. ////////////////////////////////////////////////////////// ve výši 200.000,- Kč pro výměnu nevyhovujícího
kotle na pevná paliva v nemovitosti ///////////////////, který je součástí pozemku parc. č.
/////////za nový nízkoemisní zdroj – tepelné čerpadlo. (žádost č. 10, doručena dne 18.11.2019,
evidovaná pod č.j. OÚP/896/2019)
1.2. //////////////////////////////////////////////////// ve výši 150.000,- Kč pro výměnu nevyhovujícího kotle
na pevná paliva v nemovitosti////////////////, který je součástí pozemku parc. č. //////// za nový
nízkoemisní zdroj – plynový kondenzační kotel. (žádost č. 11, doručena dne 25.11.2019,
evidovaná pod č.j. OÚP/922/2019)
1.3. ///////////////////////////////////////////////////ve výši 130.000,- Kč pro výměnu nevyhovujícího kotle
na pevná paliva v nemovitosti ////////////////////////////////, který je součástí pozemku parc. č. ///
za nový nízkoemisní zdroj – plynový kondenzační kotel. (žádost č. 12, doručena dne
26.11.2019, evidovaná pod č.j. OÚP/924/2019)

1.4. ////////////////////////////////////////////////////////ve výši 150.000,- Kč pro výměnu nevyhovujícího
kotle na pevná paliva v nemovitosti//////////////////////////, který je součástí pozemku parc. č. ///
za nový nízkoemisní zdroj – plynový kondenzační kotel. (žádost č. 13, doručena dne
09.12.2019, evidovaná pod č.j. OÚP/965/2019)
1.5. ///////////////////////////////////////////, Píšť ve výši 150.000,- Kč pro výměnu nevyhovujícího kotle
na pevná paliva v nemovitosti////////////////////////////////, který je součástí pozemku parc. č. /////
za nový nízkoemisní zdroj – plynový kondenzační kotel. (žádost č. 14, doručena dne
11.12.2019, evidovaná pod č.j. OÚP/975/2019)
1.6. /////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši 150.000,- Kč pro výměnu
nevyhovujícího kotle na pevná paliva v nemovitosti //////////////////////////////////, který je
součástí pozemku parc. č. ///////// za nový nízkoemisní zdroj – plynový kondenzační kotel.
(žádost č. 15, doručena dne 11.12.2019, evidovaná pod č.j. OÚP/976/2019)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Bc. Plaček
V. Vydává:
1.

Na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

1.1. Obecně závaznou vyhlášku obce Píšť č. 2/2019, o místním poplatku ze psů;
1.2. Obecně závaznou vyhlášku obce Píšť č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství;
1.3. Obecně závaznou vyhlášku obce Píšť č. 4/2019, o místním poplatku ze vstupného.
(viz obecně závazné vyhlášky)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Bc. Kotulová, Bc. Plaček, Bialasová
Zapsala: Kristina Bialasová
Ověřovatelé zápisu:
doc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D. v.r.

PhDr. Jiří Neminář v.r.

Bc. Daniel Fichna v.r.
starosta obce

Stanislav Bartusek v.r.
místostarosta obce

