U s n e s e n í z 15. zasedání Zastupitelstva obce Píšť
pro volební období 2018-2022
konaného dne 24. března 2021 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, 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. 13/2020 ze dne 9.12.2020 a č. 14/2021 ze dne 23.1.2021, kdy všechna usnesení jsou
průběžně plněna.
Z: Bc. Fichna, Bartusek

2.

Zprávu místostarosty obce ve věci odkanalizování obce, resp. plnění úkolů v rámci realizace
stavby.
Z: Bartusek

3.

Zprávu o činnosti Rady obce Píšť za období měsíců prosinec 2020 až únor 2021.
Z: Bc. Fichna, Bartusek

4.

Rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2021 jako vyrovnaný s příjmy ve výši 4.390.000,Kč a výdaji ve výši 4.390.000,- Kč. (viz Rozpočet SOH)
Z: Bc. Fichna

5.

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na rok 2021 jako vyrovnaný s příjmy ve výši
722.780,- Kč a výdaji ve výši 722.780,- Kč. (viz Rozpočet SOMH)
Z: Bc. Fichna

II. Zřizuje:
1.

Návrhovou komisi 15. zasedání Zastupitelstva obce Píšť a volí členy návrhové komise:
Mgr. Pavel Ender, doc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Tito členové jsou určeni i ověřovateli zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Píšť č. 15/2021.
Z: Mgr. Ender, doc. RNDr. Kotyrba, Ph.D.

III. Schvaluje:
1.

Program jednání 15. zasedání Zastupitelstva obce Píšť, po přijetí návrhu na doplnění
programu.
Z: Bc. Fichna

2.

Rozpočet obce Píšť na rok 2021, a to ve výši 98.983.038,- Kč v příjmech a ve výši
98.983.038,- Kč ve výdajích. (viz Rozpočet obce Píšť na rok 2021)
Návrh rozpočtu obce Píšť na rok 2021 byl vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu Píšť
od 8.3.2021 do 24.3.2021.
Z: Obrusníková, Bc. Fichna, Bartusek

3.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Píšť na období 2022 – 2025 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 2022-2025)
Z: Obrusníková, Bc. Fichna, Bartusek

4.

Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 1/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kterým
se v bodu 2. doplňuje:
- dle odst. 4 - Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích
podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude
vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného
zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj
postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit;
Výše předpokládané hodnoty zakázek v bodu 4. se mění:
- I. kategorie: od 0,- Kč do 50.000,- Kč - dodávky, služby a stavební práce,
- II. kategorie: od 50.001,- Kč do 200.000,- Kč - dodávky, služby a stavební práce,
- III. kategorie: od 200.001,- Kč do 500.000,- Kč - dodávky, služby a stavební práce.
Výše hodnoty pro zadávání zakázek I. kategorie – PŘÍMÝ NÁKUP v bodu 5. se mění:
(od 0,- Kč do 50.000,- Kč).
Výše hodnoty pro zadávání zakázek II. kategorie – PRŮZKUM TRHU v bodu 6. se mění:
(od 50.001,- Kč do 200.000,- Kč).
Výše hodnoty pro zadávání zakázek III. kategorie – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ v bodu 7. se mění:
(od 200.001,- Kč do 500.000,- Kč).
Ostatní ustanovení Směrnice č. 1/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
zůstávají beze změny. (viz dodatek č. 1)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Skiba

5.

Nákup nemovité věci:
- pozemek parcelní č. 3249/2, o výměře 23 m2, ostatní plocha - silnice v k. ú. Píšť,
od vlastníka: /////////////, bytem Ratibořská ///////////////////, 747 18 Píšť, za dohodnutou cenu
460,- Kč (1 m2 á 20,- Kč), do vlastnictví Obce Píšť.
Veškeré náklady související s převodem nemovité věci uhradí kupující, tj. Obec Píšť.
Z: Bc. Plaček, Bc. Fichna, Bartusek

6.

Nákup nemovité věci:
- části pozemku parcelní č. 224/2, o výměře 35 m 2, ostatní plocha v k. ú. Píšť (díl „a“) a části
pozemku parcelní č. 229, o výměře 32 m2, trvalý travní porost v k. ú. Píšť (díl „f“) – nově
označeného pozemku parcelním č. 224/2, o výměře 67 m 2, ostatní plocha dle geometrického
plánu č. 1282-181/2020 vyhotoveného firmou GEODAT v.o.s., 28. října 168/1142,
709 00 Ostrava, ověřeného úředně oprávněnou zeměměřičskou inženýrkou Ing. Hanou
Šebkovou dne 13.1.2021 pod číslem 8/2021 a odsouhlaseného Katastrálním úřadem
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava dne 15.1.2021 pod číslem
PGP-69/2021-806,
od vlastníků: ////////////////////, Májová ////////, 747 18 Píšť a ///////////////////, K Hájence /////////,
747 18 Píšť, za dohodnutou cenu 1340,- Kč (1 m 2 á 20,- Kč), do vlastnictví Obce Píšť.
Veškeré náklady související s převodem nemovité věci uhradí kupující, tj. Obec Píšť.
Z: Bc. Plaček, Bc. Fichna, Bartusek

7.

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 50.000,- Kč na pořízení materiálu k realizaci zvoničky, které bude umístěn původní
píšťský historický zvon z roku 1649, po jeho navrácení z německé farnosti Grötzingen.
Z: Bc. Kotulová, Obrusníková

8.

Individuální účelovou finanční dotaci pro Tělovýchovnou jednotu Slavia Píšť, z.s.,
IČ: 47813831, Opavská 526/59, 747 18 Píšť, zastoupenou Mgr. Karlem Moricem, ve výši
200.000,- Kč na činnost tělovýchovné jednoty v roce 2021, resp. na úhradu energií,
na částečnou úhradu nákladů na údržbu areálu, na náhradu nákladů spojených s výchovou
mládeže a na ostatní činnost spojenou s provozem údržbou areálu TJ.
Z: Bc. Kotulová, Obrusníková

9.

Individuální účelovou finanční dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů Píšť, se sídlem
Ratibořská 73/1, 747 18 Píšť, zastoupený starostou SDH Arnoštem Lasákem, ve výši
170.000,- Kč na činnost sboru v roce 2021, resp. na pokrytí nákladů 24. Svatofloriánského
setkání hasičů v Píšti u příležitosti 110. výročí založení SDH Píšť, na úhradu nákladů
spojených s výchovou mládeže, náklady na dopravu, exkurze spojené s návštěvou HZS MsK,
kondiční výcvik v rámci celoroční činnosti mládeže – hry Plamen, úhradu nákladů soutěžních
družstev mužů a žen, úhradu nákladů na pořádání soutěží, údržbu výcvikové a sportovněpožární techniky a ostatní činnost spojenou s provozem, údržbou a administrativou SDH.
Z: Bc. Kotulová

10. Základní listinu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit na území
města Hlučína a jeho správního obvodu včetně jednacích řádů. (viz Základní listina
komunitního plánování) Z: Bc. Fichna, Bialasová
11. Záměr na vydání Obecně závazné vyhlášky obce Píšť o regulaci hlučnosti, kdy předmětem
vyhlášky je regulace činností, které by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být
v rozporu s dobrými mravy.
Doba regulace – neděle v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin a hlučné činnosti – veškeré
činnosti spojené s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk (zejména sekaček na trávu,
křovinořezů, kotoučových a motorových pil, brusek, rozbrušovaček či bouracích kladiv).
Zastupitelstvo obce ukládá předložit uvedený záměr na vydání obecně závazné vyhlášky
k posouzení zákonnosti a k právnímu rozboru Ministerstvu vnitra České republiky, odboru
veřejné správy, dozoru a kontroly.
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Bc. Plaček
IV. Rozhodlo:
1.

O uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě o výkonu technického dozoru investora mezi
příkazcem – Obec Píšť, IČ: 300560, se sídlem Opavská 58/2, 747 18 Píšť
a příkazníkem – ČECH – ENGINEERING, a.s., IČ: 25394983, se sídlem Nádražní 545/166,
702 00 Ostrava-Přívoz.
Při realizaci stavby došlo k nepředvídatelným změnám oproti předpokladům uvažovaných
v dokumentaci, potažmo v zadávacím řízení a podkladech k němu, zohledněného
v uzavřeném smluvním vztahu příkazní smlouvou. Podstatnou nepředvídatelnou změnou
je skutečnost, že dojde k prodloužení doby výstavby a stavba bude dokončena k 31.5.2021,
tj. prodloužení o 176 kalendářních dní.
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě se uzavírá v souladu s článkem VI. bodu 3. příkazní smlouvy
pro následující:
- příkazník provede činnosti dle smlouvy v termínu do 31.5.2021,
- úplata za činnosti TDI se oproti ceně sjednané v příkazní smlouvě upravuje o objektivně
vzniklé vícenáklady příkazníka zvýšením ceny o 150.000,- Kč bez DPH.
Ostatní ujednání, nedotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn. (viz Dodatek č. 1)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Skiba, Nosiadek, Ing. Stuchlík – TDI

2.

O prodloužení lhůty ve vyhlášeném Programu Obce Píšť na Poskytování návratných
finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla
na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje, tzv. „Kotlíkové půjčky“:
- čl. VII. Způsobilé výdaje – Návratná finanční výpomoc v rámci tohoto Programu může být
poskytnuta pouze na způsobilé výdaje, které: 7. byly vynaloženy v období od 6.2.2019
do 30.6.2022,
- čl. VIII. Překládání žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci – Lhůta pro podávání
žádostí: 7.10.2019 – 30.4.2022,

- čl. XI. Závěrečné vyúčtování – Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen
zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu
do termínu uvedeného ve smlouvě, nejpozději však do 31.7.2022.
Z: Bc. Plaček, Skiba, Fichna, Bartusek
3.

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:

3.1. //////////////////////, Pod Hrází /////, Píšť ve výši 200.000,- Kč pro výměnu nevyhovujícího kotle
na pevná paliva v nemovitosti Pod Hrází /////, Píšť, která je součástí pozemku
parc. č. //// v k. ú. Píšť za nový nízkoemisní zdroj – automatický kotel na biomasu. (žádost
č. 28, doručena dne 15.01.2021, evidovaná pod č.j. OÚP/48/2021)
3.2. ////////////////////,, Padol /////, Píšť ve výši 150.000,- Kč pro výměnu nevyhovujícího kotle
na pevná paliva v nemovitosti Padol /////, Píšť, která je součástí pozemku parc. č. ////
v k. ú. Píšť za nový nízkoemisní zdroj – plynový kondenzační kotel. (žádost č. 29, doručena
dne 27.01.2021, evidovaná pod č.j. OÚP/85/2021)
3.3. ////////////////////,, Za Humny /////, Píšť ve výši 145.000,- 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. 30, doručena dne 24.02.2021, evidovaná pod č.j. OÚP/155/2021)
3.4. ////////////////////,, Hůrecká /////, Píšť ve výši 140.000,- Kč pro výměnu nevyhovujícího kotle
na pevná paliva v nemovitosti Hůrecká /////, Píšť, která je součástí pozemku parc.
č. //// v k. ú. Píšť za nový nízkoemisní zdroj – plynový kondenzační kotel. (žádost
č. 31, doručena dne 01.03.2021, evidovaná pod č.j. OÚP/172/2021)
3.5. ////////////////////,, Na Kaménce /////, Píšť ve výši 140.000,- Kč pro výměnu nevyhovujícího kotle
na pevná paliva v nemovitosti Na Kaménce /////, Píšť, která je součástí pozemku parc. č. ////
v k. ú. Píšť za nový nízkoemisní zdroj – plynový kondenzační kotel. (žádost č. 32, doručena
dne 19.03.2021, evidovaná pod č.j. OÚP/222/2021)
3.6. ////////////////////,, Ratibořská /////, Píšť ve výši 150.000,- Kč pro výměnu nevyhovujícího kotle
na pevná paliva v nemovitosti Ratibořská /////, Píšť, která je součástí pozemku
parc. č. 470 v k. ú. Píšť za nový nízkoemisní zdroj – plynový kondenzační kotel. (žádost
č. 33, doručena dne 22.03.2021, evidovaná pod č.j. OÚP/225/2021)
3.7. ////////////////////,, Ratibořská /////, Píšť ve výši 140.000,- Kč pro výměnu nevyhovujícího kotle
na pevná paliva v nemovitosti Ratibořská /////, Píšť, která je součástí pozemku
parc. č. //// v k. ú. Píšť za nový nízkoemisní zdroj – plynový kondenzační kotel. (žádost
č. 34, doručena dne 23.03.2021, evidovaná pod č.j. OÚP/226/2021)
3.8. ////////////////////,, Boleslavská /////, Píšť ve výši 140.000,- Kč pro výměnu nevyhovujícího kotle
na pevná paliva v nemovitosti Boleslavská /////, Píšť, která je součástí pozemku parc.č. //// /
v k. ú. Píšť za nový nízkoemisní zdroj – plynový kondenzační kotel. (žádost č. 35, doručena
dne 23.03.2021, evidovaná pod č.j. OÚP/227/2021)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Bc. Plaček, Skiba, Obrusníková, Bc. Kotulová

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
50.000,- Kč na pořízení materiálu k realizaci zvoničky, které bude umístěn původní píšťský
historický zvon z roku 1649, po jeho navrácení z německé farnosti Grötzingen.
(viz veřejnoprávní smlouva)
Z: Bc. Fichna, Bc. Kotulová

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 526/59,
747 18 Píšť, kdy předmětem veřejnoprávní smlouvy je poskytnutí individuální účelové
finanční dotace ve výši 200.000,- Kč na činnost tělovýchovné jednoty v roce 2021.
(viz příloha veřejnoprávní smlouva)
Z: Bc. Fichna, Bc. Kotulová

6.

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 – Sbor dobrovolných hasičů Píšť, se sídlem Ratibořská 73/1, 747 18 Píšť,
zastoupený starostou SDH Arnoštem Lasákem, kdy předmětem veřejnoprávní smlouvy
je poskytnutí individuální účelové finanční dotace ve výši 170.000,- Kč na činnost sboru
v roce 2021. (viz příloha veřejnoprávní smlouva)
Z: Bc. Fichna, Bc. Kotulová

Zapsala: Kristina Bialasová
Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Pavel Ender v.r.

doc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D. v.r.
„otisk razítka obce“

Bc. Daniel Fichna v.r.
starosta obce

Stanislav Bartusek v.r.
místostarosta obce

