U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva obce Píšť
pro volební období 2018-2022
konaného dne 7. března 2019 od 17:00 hodin
v přísálí Kulturního centra obce Píšť, Hůrecká 600/1
Přítomno:
Omluveno:

12 členů zastupitelstva obce dle prezenční listiny
3 členové (Mgr. František Jaroš, Mgr. Karel Moric, Mgr. Jarmila Polomská)

Zastupitelstvo obce Píšť po projednání:
I. Bere na vědomí:
1. Zprávu Rady obce Píšť o provedení souhrnné kontroly plnění usnesení Zastupitelstva obce
Píšť č. 2/2018 ze dne 12.12.2018, kdy všechna usnesení jsou průběžně plněna.
Z: Bc. Fichna, Bartusek
2.

Zprávu Rady obce Píšť o přijetí dotace a o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje mezi poskytovatelem – Moravskoslezský kraj, IČ: 70890692,
se
sídlem
28.
října
117,
Ostrava
a
příjemcem
–
Obec
Píšť.
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci investiční dotaci v maximální výši
3,45 % vlastního podílu příjemce na uznatelných investičních nákladech na realizaci
projektu Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšť (dále jen „projekt“), registrační číslo
projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007226, realizovaného v rámci Operačního programu
Životní prostředí, maximálně však ve výši Kč 3.000.000,- Kč, účelově určenou k úhradě
uznatelných nákladů projektu. (viz smlouva o poskytnutí dotace)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Obrusníková

3.

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

4.

Zprávu Rady obce Píšť o vyhodnocení nabídek ve věci: „Dodávka IT vybavení a konektivity
pro ZŠ Píšť“: - schválení výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, 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 je předmětem zadávacího řízení
modernizace učeben pro výuku konkrétních odborných předmětů a učeben, které pro jejich
výuku slouží. Dojde k zvýšení bezpečnosti a související modernizace IT infrastruktury
a k pořízení nového IT vybavení – notebooky pro učitele i žáky, interaktivní dataprojektory,
ovládací jazykový pult, sluchátka, SW pro jazykovou učebnu, tablety vč. vybavení.
Na základě výzvy dodavatelům byly hodnoceny nabídky 2 účastníků: COMFOR STORES
a.s., IČ: 26290944, Brno a PC Systém spol. s r.o., IČ: 25359304, Havířov-Šumbark.
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 COMFOR STORES a.s., IČ: 26290944,
Běly Pažoutové 742/1, 624 00 Brno za nabídkovou cenu 1.852.700,- Kč bez DPH, kdy tato
nabídka splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení. Rada obce doporučuje zastupitelstvu
obce uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím – COMFOR STORES a.s., IČ: 26290944, Běly
Pažoutové 742/1, 624 00 Brno na dodávku IT vybavení a konektivity za celkovou
nabídkovou cenu 1.852.700,- 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

5.

Zprávu o činnosti Rady obce Píšť za období měsíců prosinec 2018 – únor 2019.
Z: Bc. Fichna, Bartusek

6.

Rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2019 jako vyrovnaný s příjmy ve výši
4.452.000,- Kč a výdaji ve výši 4.452.000,- Kč. (viz Rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na
rok 2019)
Z: Bc. Fichna

II. Zřizuje:
1. Návrhovou komisi 3. zasedání Zastupitelstva obce Píšť a volí členy návrhové komise:
Mgr. Jana Plačková, Ing. Daniel Šebestík. Tito členové jsou určeni i ověřovateli zápisu
ze zasedání Zastupitelstva obce Píšť č. 3/2019.
Z: Mgr. Plačková, Ing. Šebestík
III. Schvaluje:
1. Program jednání 3. zasedání Zastupitelstva obce Píšť po přijetí návrhu na změnu pořadí
navržených bodů programu.
Z: Bc. Fichna
2.

Rozpočet obce Píšť na rok 2019, a to ve výši 218.905.139,- Kč v příjmech a ve výši
218.905.139,- Kč
ve výdajích. (viz Rozpočet obce Píšť na rok 2019)
Návrh Rozpočtu obce Píšť na rok 2019 byl vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu Píšť
od 19.2.2019 do 7.3.2019.
Z: Obrusníková, Bc. Fichna, Bartusek

3.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Píšť na období 2020-2023, v souladu s § 3 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů. (viz Střednědobý výhled rozpočtu obce Píšť na období 2020 – 2023)
Z: Obrusníková, Bc. Fichna, Bartusek

4.

Účelový finanční dar právnické osobě – Římskokatolická farnost Píšť, IČ: 47810416,
Ratibořská 151/2, 747 18 Píšť, zastoupená P. Mgr. Petrem Černotou, duchovním správcem,
ve výši 100.000,- Kč pro kostel sv. Vavřince a poutní svatyni Panny Marie Czestochowské
v Píšti, resp. na doplnění sněhových zábran na střechu kostela a obnovu elektroinstalace.
Z: Bc. Kotulová, Bc. Fichna

5.

Individuální účelovou finanční dotaci pro Tělovýchovnou jednotu Slavia Píšť, z.s.,
IČ: 47813831, Opavská 475/100, 747 18 Píšť, zastoupenou Ing. Danielem Šebestíkem,
předsedou a statutárním zástupcem, ve výši 300.000,- Kč na činnost tělovýchovné jednoty
v roce 2019, resp. na úhradu energií, na úhradu nákladů spojených s údržbou areálu
a objektů hřiště TJ Slavia Píšť a na úhradu nákladů mládežnických družstev.
Z: Bc. Kotulová, Bc. Fichna

IV. Rozhodlo:
1. O uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. objednatele ZO 17/IV.1./2017, č. zhotovitele
618/2017 mezi objednatelem – Obec Píšť, IČ: 00300560, se sídlem Opavská 58/2,
747 18 Píšť, zastoupeným Bc. Danielem Fichnou, starostou, a zhotovitelem – BYSTROŇ
Group a.s., IČ: 27800466, se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, zastoupeným
Michalem Bystroněm, členem představenstva, kdy tímto Dodatkem č. 4 ke Smlouvě o dílo
se mění nebo doplňuje následující:

I. Předmět smlouvy – smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem I. Předmět
smlouvy o dílo se předmět díla rozšiřuje, nebo snižuje o Změnové listy č. 35 – Zařizovací
předměty, č. 36 – Silikony, bandáže, mozaika, AL lišty, č. 37 – Korkové dilatace,
č. 38 – Přemístění skříně HUP, č. 39 – Nerezové skříně ve fasádě pro technické instalace,
. 40 – PO nátěr knihovna, č. 41 – Doplnění madla na dveře T9, č. 42 – Změna skladby
podlah v objektu, č. 44 – Oplechování oken, dilatací opěrné stěny, č. 45 – Ocelová
konstrukce pro lavice přísálí, č. 46 – Revize Truhlářských výrobků, č. 47 – Doplnění krovu,
změna řeziva na podiu na KVH hranoly, č. 48 – Neprovedené práce, to vše v rámci stavby
„Informační a kulturní centrum Píšť.“
III. Cena díla – smluvní strany se dohodly na ceně za řádné provedení díla takto:
původní cena díla dle SOD vč. dodatků č. 1, 2 a 3 činí 25.792.442,52 Kč bez DPH + DPH
21% ve výši 5.416.412,93 Kč, původní cena vč. DPH činí 31.208.855,45 Kč. Méněpráce
činí 184.019,- Kč bez DPH, Vícepráce činí 632.955,78 Kč bez DPH, rozdíl 448.936,78 Kč
bez DPH. Nová cena za dílo 26.241.379,30 Kč bez DPH +DPH 21% ve výši
5.510.689,65 Kč, nová cena včetně DPH činí 31.752.068,95 Kč.
Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce na základě jednotkových
cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, skutečně provedené práce budou odsouhlaseny
TDS objednatele.
XV. Závěrečná ustanovení – nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: Příloha
č. 1 položkový rozpočet zhotovitele: Změnový list 35 – Změnový list 48. Ostatní ujednání,
nedotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn. (viz dodatek č. 4)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Skiba, Nosiadek, Obrusníková, Ing. Stuchlík – TDI
2.

O uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8013117/VB01 mezi
Obcí Píšť, Opavská 58/2, 747 18 Píšť (Povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly (Oprávněná), zastoupenou na základě plné moci
společností ReSpol s.r.o., se sídlem Hlavnice 50, 747 52, zastoupenou jednatelem
společnosti Ing. Jiřím Rýžem, ve věci podzemního kabelového vedení nízkého napětí
na ulici Hůrecká pro napojení objektu Kulturního centra Píšť. Obec Píšť jako vlastník
pozemků parcelní č. 563/1, 3210, 3212, 3305/2 zapsaných na LV č. 889 v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště
Opava zřizuje touto smlouvou na dotčených pozemcích právo odpovídající věcnému
břemenu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly.
Obsahem věcného břemene je právo Oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat
zařízení distribuční soustavy na dotčených pozemcích a též právo provádět úpravy
na zařízení distribuční soustavy za účelem její obnovy, výměny a modernizace. Povinná
z věcného břemene je povinna strpět výkon těchto práv Oprávněné. Rozsah věcného
břemene
na dotčených pozemcích podle této smlouvy je vymezen v geometrickém plánu
č. 1226-135/2017, který vyhotovila firma GeoPráce Opava s.r.o., Oblouková 298/24,
746 01 Opava a potvrdil Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště
Opava dne 18.10.2018 pod č. PGP-2091/2018-806. Věcné břemeno specifikováno v této
smlouvě se zřizuje úplatně na dobu neurčitou, a to jednorázovou náhradou Oprávněnou
z věcného břemene ve výši 1000,- Kč + DPH v zákonné výši na uvedený účet Povinné
z věcného břemene.
Z: Bc. Plaček, Bc. Fichna, Obrusníková

3.

O uzavření Kupní smlouvy mezi zadavatelem – Obec Píšť, IČ: 300560, se sídlem Opavská
58/2, 747 18 Píšť a prodávajícím – COMFOR STORES a.s., IČ: 26290944, Běly Pažoutové
742/1, 624 00 Brno. Předmětem veřejné zakázky je modernizace učeben pro výuku
konkrétních odborných předmětů a učeben, které pro jejich výuku slouží. Dojde tedy

k zvýšení bezpečnosti a související modernizace IT infrastruktury a k pořízení nového
IT vybavení – notebooky pro učitele i žáky, interaktivní dataprojektory, ovládací jazykový
pult, sluchátka, SW pro jazykovou učebnu, tablety vč. vybavení. Předmět této Smlouvy
je blíže specifikován a splňuje požadavky stanovené v příloze č. 1 Smlouvy „Vyplněné
a oceněné soupisy dodávek a služeb s výkazem výměr“ a v příloze č. 2 Smlouvy „Vyplněná
technická specifikace pro konektivitu“. Předmětem Smlouvy je rovněž doprava na místo
plnění, instalace a řádné uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy.
Smluvní strany se dohodly na výši ceny za předmět plnění: cena bez DPH 1.852.700,- Kč,
DPH ve výši 389.067,- Kč a cena včetně DPH ve výši 2.241.767,- Kč. (viz kupní smlouva)
Z: Bc. Fichna, Skiba, Obrusníková
4.

O uzavření veřejnoprávní smlouvy ve smyslu ustanovení § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mezi
poskytovatelem finančního daru - Obec Píšť, IČ: 00300560, se sídlem Opavská 58/2, Píšť
a příjemcem daru - Římskokatolická farnost Píšť, IČ: 47810416, se sídlem Ratibořská 151/2,
Píšť, kdy předmětem veřejnoprávní smlouvy je poskytnutí účelového finančního daru
ve výši 100.000,- Kč pro kostel sv. Vavřince a poutní svatyni Panny Marie Czestochowské
v Píšti, resp. na doplnění sněhových zábran na střechu kostela a obnovu elektroinstalace.
(viz veřejnoprávní smlouva)
Z: Bc. Kotulová, Bc. Fichna

5.

O uzavření veřejnoprávní smlouvy ve smyslu ustanovení § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, mezi poskytovatelem finanční dotace – Obec Píšť, IČ: 00300560, se sídlem
Opavská 58/2, Píšť a příjemcem dotace – Tělovýchovná jednota Slavia Píšť, z.s.,
IČ: 47813831, Opavská 475/100, 747 18 Píšť, kdy předmětem veřejnoprávní smlouvy
je poskytnutí individuální účelové finanční dotace ve výši 300.000,- Kč na činnost
tělovýchovné jednoty v roce 2019, resp. na úhradu energií, na úhradu nákladů spojených
s údržbou areálu a objektů hřiště TJ Slavia Píšť a na úhradu nákladů mládežnických
družstev. (viz příloha veřejnoprávní smlouva)
Z: Bc. Kotulová, Bc. Fichna

Zapsala: Kristina Bialasová
Ověřovatelé zápisu:

____________________
Mgr. Jana Plačková v.r.

___________________
Bc. Daniel Fichna v.r.
starosta obce

____________________
Ing. Daniel Šebestík v.r.

___________________
Stanislav Bartusek v.r.
místostarosta obce

