Zápis č. 11/2016
Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Písty, které se konalo dne 15.12.2016

Přítomní: Kraus, Fandák, Holub, Prokorát, Trunecký, Otta
Omluveni: Novotná,
Neomluveni: 0
Občanů: 0

Program:
1. určení ověřovatelů zápisu (§95 ods. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání č. 9/2016
3. rozpočtové opatření č. 11/2016
4. rozpočet obce na rok 2017
5. odměny členů sociální komise
6. úprava odměn zastupitelů dle nařízení vlády
7. nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
8. pasport místních komunikací
9. žádost o dotaci na MMR na rekonstrukci komunikace
10. odpisový plán na rok 2017
11. odměna ředitelky MŠ
12. žádost o vyjádření k revitalizaci čp. 109
13. žádost o dotaci pro domácí hospic
14. žádost o příspěvek do sbírky pro dobrovolného hasiče SDH Nesměřice
15. žádost o dotaci T. J. Sokol Písty :

1600,- Kč, el. energie na zalévání hřiště

16. žádost o dotaci T. J. Sokol Písty:

2147,- Kč, lampiony na Mikuláše

Zasedání zahájil předsedající starosta Martin Kraus.
I. Určení ověřovatelů zápisu (§95, odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

Vyhotovením zápisu byl pověřen Hynek Fandák, ověřením zápisu se zasedání byl pověřen
Rudolf Prokorát a Josef Trunecký (pro 6)
Přítomní byli seznámeni s programem zasedání. Zastupitelé program schválili (pro 6)
II. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
Kontrolu zápisu provedl Martin Kraus. Bez připomínek.
III. Schváleno rozpočtové opatření č. 11/2016 – pro 6.
IV. Starosta předložil k projednání návrh rozpočtu obce na rok 2017, rozpočet bude vyrovnaný
s příjmy ve výši 4.977.200,-Kč a výdaji ve výši 5.211.901,-Kč s tím že schodek ve výši 234.701,Kč bude pokryt z úspory z minulého období – pro 6.
V. Starosta navrhnul revokaci usnesení č. 10/2016/V. o mimořádné odměně 1.000,-Kč pro
každého člena sociální komise s tím, že odměna bude poskytnuta formou nepeněžitého plnění
– pro 6.
VI. Starosta předložil k projednání návrh na úpravu odměn zastupitelů podle novely nařízení
vlády č. 37/2003 Sb. v plné výši od 1.1.2017 – pro 6.
VII. Starosta předložil ke schválení nařízení obce č. 1/2016 o zákazu podomního prodeje na
území obce – pro 6.
VIII. Místostarosta předložil ke schválení pasport místních komunikací – pro 6.
IX. Místostarosta předložil ke schválení žádost pro MMR o dotaci z prostředků státního
rozpočtu, programu podpory obnovy a rozvoje venkova pro rok 2017, na financování opravy
komunikace se spoluúčastí obce ve výši 50% - pro 6.
X. Starosta navrhnul ke schválení účetní odpisový plán pro rok 2017 – pro 6.
XI. Starosta předložil k projednání žádost ředitelky MŠ o schválení odměny za rok 2016 ze
mzdových prostředků Středočeského kraje – pro 6.
XII. Starosta předložil k projednání žádost Ing.Arch. Macase o souhlasné stanovisko k územní
studii a dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení pro revitalizaci bytového domu čp. 109
v Pístech a umístění tří rodinných domů v lokalitě V Hájku. Místostarosta upozornil, že není
dokončena změna č. 2 ÚPO Písty a pro stavbu tří rodinných domů bude nutno pořídit další
změnu ÚPO. Proto lze vydat předběžný souhlas pouze jako podklad pro žádost o další změnu
ÚPO o které může zastupitelstvo obce v budoucnu jednat – pro 6.
XIII. Starosta předložil žádost Domácího hospice Nablízku z.ú. z Lysé n.L. o finanční částku ve
výši 10,-Kč na jednoho obyvatele - proti 6.
XIV. Starosta předložil žádost SDH Nesměřice o příspěvek do veřejné sbírky pro jejich člena –
proti 6.
XV. Schvaluje dotaci pro TJ Sokol Písty 1600,- Kč na el. energii na zalévání hřiště – pro 6
XVI. Schvaluje dotaci pro TJ Sokol Písty 2147,- Kč na lampiony na Mikuláše – pro 6

Usnesení
Zapisovatel přednesl návrh usnesení 11/2016 ze zasedání dne 15.12.2016. Návrhy na doplnění
zastupitelé nepodali. Usnesení bylo schváleno v navrženém znění (pro 6).

V Pístech dne 16.12.2016

Zapsal Hynek Fandák

………………………………………….

…………………………………………
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podpisy ověřovatelů

podpis starosty

