U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva obce Píšť
pro volební období 2018-2022
konaného dne 12. prosince 2018 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Píšť, Opavská 58/2
Přítomno: 15 členů zastupitelstva obce dle prezenční listiny
Zastupitelstvo obce Píšť po projednání:
I. Bere na vědomí:
1.

Zprávu Rady obce Píšť o vyhodnocení nabídek ve věci: „Poskytnutí bankovního úvěru ve
výši 80.000.000,- Kč na zajištění spolufinancování projektu: Odkanalizování obce a
výstavba ČOV Píšť“ a schválení výsledku veřejné zakázky, ve které se nejedná o zadávací
řízení vedené v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, kdy veřejným zadavatelem je Obec Píšť; podle specifikace uvedené ve Výzvě
k podání nabídek je předmětem zadávacího řízení poskytnutí bankovního úvěru ve výši 80
milionů Kč na zajištění spolufinancování projektu: „Odkanalizování obce a výstavba ČOV
Píšť“ ve variantním řešení zakázky: varianta 1) výše úvěru: 80 milionů Kč, konečná
splatnost úvěru: 31.12.2038, délka fixace úrokové sazby: 5 let od podpisu smlouvy o úvěru
nebo varianta 2) výše úvěru: 80 milionů Kč, konečná splatnost úvěru: 31.12.2038, délka
fixace úrokové sazby do splatnosti úvěru tj. do 31.12.2038.
Na základě výzvy bankám byly posuzovány nabídky 2 uchazečů/účastníků: 1. Komerční
banka, a.s., Korporátní divize Moravskoslezská, Ostrava, 2. Česká spořitelna, a.s., region
Severní Morava, Opava.
Podle předložených cenových nabídek a hodnotícího kritéria hodnotící komise doporučuje
z hlediska hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti jako nejvýhodnější nabídku
s nejnižší úrokovou sazbou od banky Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 s variantou 1) výše úvěru: 80 milionů Kč, konečná
splatnost úvěru: 31.12.2038, délka fixace úrokové sazby: 5 let od podpisu smlouvy o úvěru
za 2,34% p.a. a variantou 2) výše úvěru: 80 milionů Kč, konečná splatnost úvěru:
31.12.2038, délka fixace úrokové sazby do splatnosti úvěru 2,66% p.a..
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce Píšť uzavřít Smlouvu o úvěru s bankou Česká
spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 podle
varianty 2) výše úvěru: 80 milionů Kč, konečná splatnost úvěru: 31.12.2038, délka fixace
úrokové sazby do splatnosti úvěru 2,66% p.a..
Z: Bc. Fichna, Skiba

2.

Zprávu Rady obce Píšť o vyhodnocení nabídek ve věci: „Poskytnutí bankovního úvěru ve
výši 10.000.000,- Kč na zajištění spolufinancování projektu: Specializované učebny a
bezbariérovost Základní školy Píšť“ a schválení výsledku veřejné zakázky, ve které se
nejedná o zadávací řízení vedené v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, kdy veřejným zadavatelem je Obec Píšť; podle specifikace
uvedené ve Výzvě k podání nabídek je předmětem zadávacího řízení poskytnutí bankovního
úvěru ve výši 10 milionů Kč na zajištění spolufinancování projektu: „Specializované učebny
a bezbariérovost Základní školy Píšť“.
Na základě výzvy bankám byly posuzovány nabídky 2 uchazečů/účastníků: 1. Komerční
banka, a.s., Korporátní divize Moravskoslezská, Ostrava, 2. Česká spořitelna, a.s., region
Severní Morava, Opava.
Podle předložených cenových nabídek a hodnotícího kritéria hodnotící komise doporučuje
z hlediska hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti jako nejvýhodnější nabídku

s nejnižší úrokovou sazbou od banky Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 s výši úvěru: 10 milionů Kč, s konečnou splatností
úvěru: 31.12.2020 a délkou fixace úrokové sazby do splatnosti úvěru 2,38% p.a..
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce Píšť uzavřít Smlouvu o úvěru s bankou Česká
spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 s výši úvěru:
10 milionů Kč, s konečnou splatností úvěru: 31.12.2020 a délkou fixace úrokové sazby do
splatnosti úvěru 2,38% p.a..
Z: Bc. Fichna, Skiba
3.

Zprávu Rady obce Píšť o vyhodnocení nabídek ve věci: „Půdní vestavba a rekonstrukce
laboratoře ZŠ Píšť“ a schválení výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce,
zadané v uzavřené výzvě podle Přílohy č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce,
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy veřejným
zadavatelem je Obec Píšť; podle specifikace uvedené ve Výzvě k podání nabídek jsou
předmětem zadávacího řízení stavební práce spočívající ve změně užívání půdní vestavby
objektu „A“ v ZŠ Píšť a v rekonstrukci učebny chemické laboratoře v objektu „C“ v ZŠ Píšť
podle projektové dokumentace pro provedení stavby.
Na základě výzvy dodavatelům byly posuzovány nabídky 2 účastníků: FICHNA –
HUDECZEK a.s. Píšť a Stavitelství SIZO s.r.o. Píšť.
Podle předložených cenových nabídek a hodnotícího kritéria hodnotící komise doporučuje
zadavateli z hlediska hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti jako nejvýhodnější
nabídku s nejnižší nabídkovou cenou od účastníka FICHNA – HUDECZEK a.s., IČ:
27765857, se sídlem Opavská 535/17, 747 18 Píšť za nabídkovou cenu 5.494.179,24 Kč bez
DPH, kdy tato nabídka splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení. (viz zpráva o posouzení
nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení)
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce uzavřít Smlouvu o dílo se zhotovitelem –
FICHNA – HUDECZEK a.s., IČ: 27765857, se sídlem Opavská 535/17, 747 18 Píšť za
celkovou cenu 5.494.179,24 Kč bez DPH, jehož nabídka je nejvhodnější, neboť obsahuje
nejnižší nabídkovou cenu bez DPH a splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení.
Z: Bc. Fichna, Skiba

4.

Zprávu Rady obce Píšť o provedení souhrnné kontroly plnění usnesení Zastupitelstva obce
Píšť č. 1/2018 ze dne 29.10.2018, kdy všechna usnesení jsou průběžně plněna.
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Mgr. Polomská, Ing. Šebestík, RNDr. Kotyrba

5.

Platné procesní normy upravující jednání Zastupitelstva obce Píšť:

5.1. Jednací řád Zastupitelstva obce Píšť a výborů Zastupitelstva obce Píšť, schválený dne
10.12.2014 usnesením č. ZO 02/IV.2./2014,
vč. Směrnice č. 1/2014 - Pravidla pro zpracování a předkládání materiálů pro schůzi rady
obce a zasedání zastupitelstva obce, schválená dne 19.11.2014 usnesením č. RO
01/II.1./2014.
5.2. Směrnici č. 1/2018 - Pro nakládání s osobními údaji, schválená dne 11.6.2018 usnesením č.
ZO 25/III.4./2018.
5.3. Směrnici č. 1/2017 - Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválená dne
15.2.2017 usnesením č. ZO 17/III.7./2017.
Z: zastupitelé Zastupitelstva obce Píšť
6.

Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Píšť za období od 1.1.2018 do
30.9.2018, 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 1-9/2018 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 dílčího přezkoumání hospodaření obce Píšť)
Z: Obrusníková, Bc. Fichna, Bartusek
7.

Zprávu Rady obce Píšť o přijetí Rozhodnutí č. 11861811 o poskytnutí finančních prostředků
ze Státního fondu životního prostředí ČR formou dotace ve výši 3.000.000 Kč pro příjemce
podpory – Obec Píšť na akci „Propojení vodovodů Vřesina – Píšť“ v rámci výzvy č. 2/2018
k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu životního prostředí
a o uzavření Smlouvy č. 11861811 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky mezi fondem – Státní fond životního prostředí České republiky, se
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a příjemcem podpory – Obec Píšť.
Z: Obrusníková, Bc. Fichna, Bartusek

8.

Zprávu o činnosti Rady obce Píšť za období měsíce listopad 2018.
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Mgr. Polomská, Ing. Šebestík, RNDr. Kotyrba

9.

Oznámení Marie Pólové z Píště o vzdání se funkce přísedící u Okresního soudu v Opavě.
Z: Bialasová

II. Zřizuje:
1.

Návrhovou komisi 2. zasedání Zastupitelstva obce Píšť a volí členy návrhové komise:
Ing. Jiří Viktorin, PhDr. Jiří Neminář.
Tito členové jsou určeni i ověřovateli zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Píšť č. 2/2018.
Z: Ing. Jiří Viktorin, PhDr. Jiří Neminář

III. Schvaluje:
1.

Program jednání 2. zasedání Zastupitelstva obce Píšť po přijetí návrhů na úpravu a doplnění
bodů programu.
Z: Bc. Fichna

2.

V rámci faktické realizace akce: „Odkanalizování obce a výstavba ČOV v Píšti“, kdy bude
ke každému domu v obci hloubena kyneta pro uložení kanalizačních podružných stok
tlakové kanalizace, a kdy se naskýtá v naší obci možnost připoložit do této kynety ke
každému domu opláštění (PE trubní vedení) pro budoucí přivedení a uložení optického
kabelu s optickými vlákny, zatím nejmodernější telekomunikační technologie (telefon, TV,
internet, …):
- zahájení přípravných prací pro realizaci akce: „Realizace optické telekomunikační sítě
Píšť“, neboť v horizontu dalších mnoha let již nebude v obci taková příležitost pro souběžné
uložení optické sítě v rámci budování jiné infrastruktury. Ekonomický efekt připokládky
optické sítě je zcela zřejmý.
Zastupitelstvo obce ukládá:
- Vstoupit v jednání se SFŽP ČR (donátor akce: „Odkanalizování obce a výstavba ČOV
v Píšti“) s žádostí o stanovení podmínek připokládky optické sítě v rámci realizace akce:
„Odkanalizování obce a výstavba ČOV v Píšti“.
- Pokusit se vyhledat možnosti dotačního financování akce: „Realizace optické
telekomunikační sítě Píšť“.
Zastupitelstvo obce pověřuje zastupitele Ing. Jiřího Viktorina jednáním ve věci vyhledání

možnosti dotačního financování akce: „Realizace optické telekomunikační sítě Píšť“.
Z: Ing. Viktorin, Bc. Fichna, Bartusek, Skiba
3.

Pravidla rozpočtového provizoria Obce Píšť na období od 01.01.2019 do schválení
Rozpočtu Obce Píšť na rok 2019, tj. měsíční rozpočet příjmů a výdajů ve výši 1/12
schváleného rozpočtu příjmů a výdajů rozpočtu obce Píšť roku 2018 (tj. 5.278.162,-- Kč).
(viz Rozpočtové provizorium obce Píšť na rok 2019)
Z: Obrusníková, Bc. Kotulová, Bc. Fichna, Bartusek

4.

Nákup nemovité věci:
- část pozemku parc. č. 2739/3, o výměře 115 m2, orná půda v k. ú. Píšť, nově označeného
parc. č. 2739/4 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 01228-58/2018
vypracovaného Ing. Romanem Novotným, Opava dne 25.10.2018 a odsouhlaseného
Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava dne
29.10.2018 pod číslem PGP-2159/2018-806, od vlastníků: Josef Jurečka a Anna Jurečková z
Píště, za cenu 3900,- Kč do vlastnictví Obce Píšť. Kupní cena byla určena znaleckým
posudkem č. 3978/67/2018 vypracovaného Ing. Františkem Císařem, Vřesina u Hlučína.
Výdaje spojené s realizací kupní smlouvy a poplatky související s převodem nemovité věci
hradí kupující, tj. Obec Píšť.
Z: Bc. Fichna, Bc. Plaček, Obrusníková

5.

Podání žádosti o dotaci z výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR: Podpora obnovy a
rozvoje venkova:

5.1. Podpora obnovy sportovní infrastruktury na akci: „Modernizace tělocvičny ZŠ Píšť“ ;
5.2. Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci: „Rekonstrukce objektu Píšť, Pekařská
190/1, SO 01 – ordinace, technické zázemí a šatny“;
5.3. Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na akci: „Informační a
kulturní centrum Píšť, SO 103.1 – klubovny pro spolkovou činnost“
a souhlasí se zajištěním finančních prostředků na spolufinancování a profinancování
projektu, na který bude požadována dotace.
Z: Bc. Fichna, Skiba
6.

Podání žádosti o dotaci z výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: Státní program na
podporu úspor energie na období 2017 – 2021:
Program EFEKT na akci: „Revitalizace veřejného osvětlení obce Píšť“
a souhlasí se zajištěním finančních prostředků na spolufinancování a profinancování
projektu, na který bude požadována dotace.
Z: Bc. Fichna, Skiba

7.

Bezúplatný převod částí pozemků:
- parcelní č. 3248, o výměře 596 m2, ostatní plocha v k. ú. Píšť, nově označených parc. č.
3248/2 (352 m2), ostatní plocha a 3248/3 (244 m2), ostatní plocha v k. ú. Píšť;
- parcelní č. 3249/1, o výměře 272 m2, ostatní plocha v k. ú. Píšť, nově označeného parc. č.
3249/3 díl b, ostatní plocha v k. ú. Píšť;
- parcelní č. 3270/38, o výměře 8 m2, vodní plocha v k. ú. Píšť, nově označeného parc. č.
3249/3 díl a, ostatní plocha v k. ú. Píšť; kde díly „a“ a „b“ budou sloučeny do nově
vzniklého pozemku parc. č. 3249/3,
vše dle geometrického plánu č. 01212-30/2018 vypracovaného Ing. Romanem Novotným,
Opava dne 5.6.2018 a odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Opava dne 7.6.2018 pod číslem PGP-1158/2018-806, od vlastníka:
Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava do vlastnictví Obce Píšť.
Výdaje spojené s realizací darovací smlouvy a poplatky související s převodem nemovitých

věcí hradí obdarovaný, tj. Obec Píšť.
Z: Bc. Plaček, Bc. Fichna, Obrusníková
IV. Rozhodlo:
1.

O uzavření Smlouvy o úvěru č. 0495030139/LCD mezi bankou – Česká spořitelna, a.s.,
IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 a klientem – Obec Píšť,
IČ: 00300560, se sídlem Opavská 58/2, 747 18 Píšť na projekt pod názvem:
„Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšť s úvěrovou částkou ve výši 80.000.000,- Kč
(slovy: osmdesát milionů korun českých) s pevnou (neměnnou) úrokovou sazbou po celou
dobu trvání závazku až do dne konečné splatnosti ve výši 2,66 % ročně.
Klient se zavazuje splácet poskytnutý úvěr pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši
1.052.632,- Kč (slovy: jeden milion padesát dva tisíce šest set třicet dva korun českých)
splátkami vždy k poslednímu dni třetího měsíce každého kalendářního čtvrtletí, tj.
v měsících březen, červen, září a prosinec. První splátka bude zaplacena dne 31.3.2020.
Poslední splátka ve výši nesplacené části poskytnutého úvěru je splatná dne 31.12.2038.
(viz Smlouvy o úvěru č. 0495030139/LCD)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Obrusníková, Skiba

2.

O uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi objednatelem – Obec Píšť, IČ: 300560, se
sídlem Opavská 58/2, 747 18 Píšť a zhotovitelem – společníci KONEKO – PROJEKT IV,
vedoucí sdružení KONEKO, s.r.o., IČ: 00577758, se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00
Ostrava-Mariánské Hory.
Předmětem dodatku je úprava smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 19. 12.
2016 na zhotovení projektové dokumentace pro akci: Kanalizace a ČOV Píšť. Důvodem
uzavření dodatku č. 1 je dohoda o změně ceny díla. V průběhu projektové přípravy, po
dohodě smluvních stran, nebyly realizované některé služby a dodávky:
- méně práce ve výši 11.677,50 Kč bez DPH za „Provedení revize stávající projektové
dokumentace s vazbou na umístění komponent na pozemcích jednotlivých vlastníků parcel
včetně revize vlastnických vztahů. Projednání umístění komponent s vlastníky pozemků,
zpracované formou Smlouvy o umístění a Souhlasu s realizací investiční akce včetně
zajištění podpisu vlastníka pozemku.“, tedy nová cena bez DPH činí 247.822,50 Kč, DPH
21% 52.042,73 Kč a nová cena vč. DPH činí 299.865,23 Kč,
- méně práce ve výši 381.000,- Kč bez DPH za „Vypracování dokumentace pro územní
souhlas soukromých částí kanalizačních přípojek (mezi objektem RD a čerpací jímkou),
předpokládá se hromadné zpracování a projednání s jednotlivými vlastníky na místě.
Předpokládaný počet přípojek 600 ks.“, tedy nová cena bez DPH činí 8.250,- Kč, DPH 21%
1.732,50 Kč a nová cena vč. DPH činí 9.982,50 Kč.
Nová cena celkem je stanovena dohodou smluvních stran a činí 1.188.022,50 Kč bez DPH,
DPH 21% 249.484,73 Kč a cena vč. DPH 1.437.507,23 Kč.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. (viz dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Skiba, Bc. Plaček

3.

O uzavření Smlouvy o úvěru č. 0495029189/LCD mezi bankou – Česká spořitelna, a.s., IČ:
45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 a klientem – Obec Píšť, IČ:
00300560, se sídlem Opavská 58/2, 747 18 Píšť na projekt pod názvem: „Specializované
učebny a bezbariérovost Základní školy Píšť“ s úvěrovou částkou ve výši 10.000.000,- Kč
(slovy: deset milionů korun českých) s pevnou (neměnnou) úrokovou sazbou po celou dobu
trvání závazku až do dne konečné splatnosti ve výši 2,38 % ročně.
Klient je povinen splatit poskytnutý úvěr nepravidelnými splátkami z prostředků dotace
nejpozději dne 31.12.2020. (viz Smlouvy o úvěru č. 0495029189/LCD)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Obrusníková, Skiba

4.

O uzavření Smlouvy o dílo mezi objednatelem – Obec Píšť, IČ: 300560, se sídlem Opavská
58/2, 747 18 Píšť a zhotovitelem – FICHNA – HUDECZEK a.s., IČ: 27765857, se sídlem
Opavská 535/17, 747 18 Píšť.
Předmětem smlouvy je provedení díla v rámci projektu s názvem: „Půdní vestavba a
rekonstrukce laboratoře ZŠ Píšť“. Stavební práce budou spočívat ve změně užívání půdní
vestavby objektu „A“ na ZŠ Píšť a v rekonstrukci učebny chemické laboratoře v objektu „C“
na ZŠ Píšť podle projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Kaniou v prosinci 2016 a
v oceněném rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat nejpozději do 6 měsíců od
doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací.
Místem plnění je Školní 530/13, 747 18 Píšť, p.č. st. 998 v k.ú. Píšť.
Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou stran na základě cenové
nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku
„Půdní vestavba a rekonstrukce laboratoře ZŠ Píšť“ včetně soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem a činí celkem 5.494.179,24 Kč
bez DPH, výše DPH 1.153.777,64 Kč a cena včetně DPH 6.647.956,88 Kč. (viz předmětná
smlouva o dílo)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Obrusníková, Skiba

5.

O uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi objednatelem – Obec Píšť, IČ: 300560, se
sídlem Opavská 58/2, 747 18 Píšť (číslo smlouvy objednatele: ZO 26/IV.5./2018) a
zhotovitelem – TALPA-RPF, s.r.o., IČ: 64615391, se sídlem Holvekova 645/36, 718 00
Ostrava-Kunčičky (číslo smlouvy zhotovitele: BT-1561-18).
Předmětem dodatku smlouvy je změna bodu 5.1. - Předmět plnění této smlouvy bude
využíván pro ekonomickou činnost. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce
zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové
povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
bude použit.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. (viz dodatek č. 1)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Skiba, Obrusníková

6.

V souladu s § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o
plněních pro členy zastupitelstva podle § 80 zákona o obcích, a podle platného Sociálního
fondu obce Píšť poskytuje:
a) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu,
místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle
snoubenců, že spolu vstupují do manželství,
b) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se
zastupováním obce na veřejných občanských obřadech,
c) příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva
obce,
d) příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce,
e) příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo
životní pojištění, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce,
f) odměnu při významném životním výročí, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce,
g) příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva obce,
h) příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o uvolněného
člena zastupitelstva obce,
i) příspěvek na rekreaci, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce.
Příspěvky a odměny budou členům Zastupitelstva obce Píšť poskytnuty za stejných
podmínek a ve stejné výši jako zaměstnancům obce podle platného vnitřního předpisu –

směrnice o sociálním fondu obce, který je pro tyto účely oprávněna schválit Rada obce Píšť.
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Bialasová, Bc. Kotulová
V. Pověřilo:
1.

Radu obce Píšť, podle § 102 odst. 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění, provádět rozpočtová opatření v plném rozsahu rozpočtového hospodaření
obce v souladu s § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů.
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Obrusníková

Zapsala: Kristina Bialasová
Ověřovatelé zápisu:

____________________
Ing. Jiří Viktorin

___________________
Bc. Daniel Fichna
starosta obce

____________________
PhDr. Jiří Neminář

___________________
Stanislav Bartusek
místostarosta obce

