U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva obce Píšť
pro volební období 2018-2022
konaného dne 17. června 2020 od 17:00 hodin
v přísálí Kulturního centra obce Píšť, Hůrecká 600/1
Přítomno:
Omluveno:

10 členů zastupitelstva obce dle prezenční listiny
4 členové (Mgr. František Jaroš, doc. RNDr. Martin Kotyrba Ph.D.,
Mgr. Karel Moric MBA, Mgr. Jarmila Polomská)
Neomluveno: 1 člen (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. 10/2020 ze dne 27.4.2020, kdy všechna usnesení jsou průběžně plněna.
Z: Bc. Fichna, Bartusek
2.

Zprávu místostarosty obce a zástupce technického dozoru ve věci odkanalizování obce,
resp. plnění úkolů v rámci realizace stavby.
Z: Bartusek, Ing. Stuchlík

3.

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Píšť za období od 1.1.2019 do 31.12.2019,
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 územního celku obec Píšť jsme
nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, 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 1-12/2019 jsme
nezjistili žádné chyby a nedostatky. Ani při přezkoumání za rok 2018 a při dílčím
přezkoumání za rok 2019 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, proto nebyla obec
povinna přijímat žádná opatření.“
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 2019)
Z: Obrusníková, Bc. Fichna

4.

Zprávu o činnosti Rady obce Píšť za období měsíce květen 2020.
Z: Bc. Fichna, Bartusek

5.

Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva obce Píšť za 1. pololetí roku 2020.
Z: Mgr. Plačková

6.

Zprávu starosty obce ve věci přípravy podání žádostí o dotace:
- k Operačnímu programu Životní prostředí, v rámci výzvy č. 122, prioritní osa: Odpady
a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl: Prevence vzniku odpadů,
pro společný projekt: „Pořízení kompostérů, štěpkovače a kontejnerů na textil a knihy
v obcích Bělá, Kozmice, Píšť, Sudice, Závada, Vřesina a Hať“.
V rámci projektu chce Obec Píšť pořídit mobilní štěpkovač a pro občany dalších 200 ks
domácích kompostérů.
Výše podpory je max. 85% z celkových způsobilých výdajů. Předpokládaný termín realizace
akce je rok 2021.
- k Operačnímu programu Zaměstnanost, v rámci výzvy pro územní samosprávné celky
č. 03_19_109, prioritní osa: Efektivní veřejná správa, specifický cíl: Optimalizovat procesy

a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací,
zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou
správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje
politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona;
- pro společný projekt: „Podpora efektivní komunikace obcí Vřesina, Darkovice, Hať a Píšť
s veřejností“.
V rámci projektu chce Obec Píšť pořídit elektronickou úřední desku, mapový portál –
geografický informační systém, aplikaci – hlášení závad na majetku obce a provést školení
zastupitelů a zaměstnanců obce na téma komunikační a prezentační dovednosti.
Míra podpory je 85% z Evropské unie a 10% ze Státního rozpočtu z celkových způsobilých
výdajů. Předpokládaný termín zahájení realizace je rok 2021.
Z: Bc. Fichna, Skiba
7.

Hospodaření Sdružení obcí Hlučínska v roce 2019:
- Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2019
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením.
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
Hlučínska za rok 2019, provedeném Odborem kontroly a interního auditu Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.
- Zprávu Kontrolní a revizní komise při Sdružení obcí Hlučínska o výsledku kontroly
hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2019.
Z: Bc. Fichna

8.

Hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska v roce 2019:
- Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2019.
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí - Svazek obcí
mikroregionu Hlučínska, IČ 70951047 za rok 2019.
- Zprávu o výsledku kontroly hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2019.
Z: Bc. Fichna

II. Zřizuje:
1.

Návrhovou komisi 11. zasedání Zastupitelstva obce Píšť a volí členy návrhové komise:
Ing. Daniel Šebestík, Ing. Jiří Viktorin.
Tito členové jsou určeni i ověřovateli zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Píšť č. 11/2020.
Z: Ing. Šebestík, Ing. Viktorin

III. Schvaluje:
1.

Program jednání 11. zasedání Zastupitelstva obce Píšť, po přijetí návrhů na změnu a doplnění
programu.
Z: Bc. Fichna

2.

Závěrečný účet Obce Píšť za rok 2019 s vyjádřením: souhlas s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad. Závěrečný účet obce je doložen Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Píšť za rok 2019. Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2019
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Z: Obrusníková, Bc. Fichna

3.

Účetní závěrku Obce Píšť sestavenou k 31.12.2019.
Z: Obrusníková, Bc. Fichna

4.

V souvislosti s realizací žádosti obce o dotaci ze 122. výzvy Ministerstva životního prostředí,
na projekt „Pořízení kompostérů, štěpkovače a kontejnerů na textil a knihy v obcích Bělá,
Kozmice, Píšť, Sudice, Závada, Vřesina a Hať“:

5.

zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování společného projektu,
na který bude požadována dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.
Realizace je plánována na rok 2021. Minimální výše spolufinancování dle podmínek
dotačního programu je 15% celkových způsobilých a 100% nezpůsobilých výdajů projektu.
Na profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních prostředků budou vyčleněny
dostatečné vlastní zdroje obce.
Z: Bc. Fichna, Skiba, Obrusníková
V souvislosti s realizací žádosti obce o dotaci z výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí
č. 03_19_109, na projekt „Podpora efektivní komunikace obcí Vřesina, Darkovice, Hať a Píšť
s veřejností“:
zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování společného projektu,
na který bude požadována dotace z Operačního programu Zaměstnanost.
Zahájení realizace je plánována na rok 2021. Minimální výše spolufinancování dle podmínek
dotačního programu je 5% celkových způsobilých a 100% nezpůsobilých výdajů projektu.
Na profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních prostředků budou vyčleněny
dostatečné vlastní zdroje obce.
Z: Bc. Fichna, Skiba, Obrusníková

6. Doplnění Strategického plánu rozvoje obce Píšť:
- Strategie rozvoje obce Píšť pro období 2016 – 2022, resp. doplnění opatření
ke strategickému / dílčímu cíli - 9.3.5 Podporovat efektivní komunikaci s veřejností;
- Akční plán Strategie rozvoje obce Píšť pro období 2016 - 2022, resp. doplnění opatření
pro rozvoj efektivní komunikace obce s veřejností - 9.4 Budovat vizuální identitu,
transparentnost a profesionalitu úřadu.
Z: Bc. Fichna, Skiba
IV. Rozhodlo:
1. O uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvy o dílo mezi objednatelem – Obec Píšť a zhotovitelem –
„Společnost pro Obec Píšť“, POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava, Holasovická 1632/57A,
747 05 Opava, IČ: 25606468 a VPK Suchý s.r.o., Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky,
IČ: 27085201.
Tímto Dodatkem č. 3 se mění: článek III. Předmět smlouvy o dohodnuté změny:
- změnový list č. 9 – předmět změny: SO 01 Čistírna odpadních vod, to vše v rámci realizace
díla: „Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšť“; článek VI. Termín plnění – prodloužení
termínu výstavby do 31.5.2021; článek VII. Cena díla – původní cena díla podle SOD vč.
dodatku č. 1 a dodatku č. 2 činí 203.810.604,04 Kč bez DPH, podle Dodatku č. 3 méněpráce
činí -975.634,49 Kč bez DPH, vícepráce činí +1.263.643,29 Kč bez DPH a nová cena díla
včetně Dodatku č. 3 činí 204.098.612,84 Kč, DPH 42.860.708,70 Kč, cena včetně DPH
246.959.321,54 Kč.
Ostatní ujednání, nedotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn. (viz Dodatek č. 3)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Skiba, Nosiadek, Ing. Stuchlík – TDI, Ing. Gorbunov – AD
2.

O uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi objednatelem – Obec Píšť a zhotovitelem
KONEKO, spol. s r.o., IČ: 00577758, se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské
Hory, pro vypracování projektové dokumentace pro akci: „Odkanalizování obce a výstavba
ČOV Píšť – II. etapa“.
Tímto Dodatkem č. 1 se mění: článek V. Doba plnění, bod 1. činnost – Dokumentace pro
provádění stavby – termín do 1.10.2020.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. (viz Dodatek č. 1)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Skiba, Nosiadek, Ing. Gorbunov – AD

3.

O uzavření Darovací smlouvy č. OP/57/j/2020/TSÚ/Rol mezi dárcem – Moravskoslezský
kraj, IČ: 70890692, se sídlem 28. října 117, Ostrava, zastoupený Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, a obdarovaným – Obec Píšť,
IČ: 00300560, se sídlem Opavská 58/2, Píšť.
Předmětem daru z pozemku parc. č. 3249/1 je nově vzniklý pozemek parc. č. 3249/5 (ostatní
plocha – ostatní komunikace ) o výměře 739 m2, dále nově vzniklý pozemek parc. č. 3249/6
(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 325 m2 a nově vzniklý pozemek parc.
č. 3249/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 718 m2 a to vše dle geometrického
plánu č. 01260-73/2018 ze dne 10.12.2019.
Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému shora uvedené nemovitosti, přičemž obdarovaný
tento dar přijímá a nabývá jej do vlastnictví obce Píšť. Pozemky jsou pod stavbou chodníků
podél silnice č. II/466.
Dárce prohlašuje, že hodnota předmětu daru dle jeho účetní evidence činí 123.261,- Kč,
tj. pozemek parc. č. 3249/5 - 51.117,- Kč, pozemek parc. č. 3249/6 - 22.480,- Kč a pozemek
parc. č. 3249/7 - 49.664,- Kč. (viz darovací smlouva č. OP/57/j/2020/TSÚ/Rol)
Z: Bc. Fichna, Skiba, Obrusníková

Zapsala: Kristina Bialasová
Ověřovatelé zápisu:

_____________________
Ing. Daniel Šebestík v.r.

_____________________
Ing. Jiří Viktorin v.r.

„otisk razítka obce“
___________________
Bc. Daniel Fichna v.r.
starosta obce

___________________
Stanislav Bartusek v.r.
místostarosta obce

