Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice
dne 29. 05. 2014 v 17.00 hod.
v obecní hospodě v Pístovicích
Technický bod
Zahájení 1700 hod.
Pan starosta přivítal všechny přítomné na II. zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice
v roce 2014.
Konstatoval, že podle presenční listiny je přítomno 11 členů ZO a dnešní zasedání je tedy
usnášeníschopné.
Zápis z předchozího zasedání byl ověřen panem Pavlem Vysoudilem a Ing. Petrou
Rozsypalovou a nebyly k němu žádné připomínky. Zápis je vystaven k nahlédnutí.
Zapisovatelkou dnešního zasedání navrhl paní Zdenku Kalouskovou.
K navržené nebyly připomínky.
Zapisovatelkou dnešního zápisu byla jmenována paní Zdenka Kalousková.
Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu navrhl pan starosta pana Stanislava Srnu a paní Marlenu Březovskou
K navrženým ověřovatelům nebyly připomínky.
Návrh usnesení č. 1/II/2014
ZO určuje za ověřovatele zápisu pana Stanislava Srnu a paní Marlenu Březovskou
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
Seznámení s programem zasedání
Program dnešního zasedání ZO obdrželi všichni členové zastupitelstva a rovněž byl vyvěšen
na úředních deskách.
Navržený program
1. Zpráva o činnosti Rady obce
2. Rozpočtové opatření č. 1,2/2014
3. Závěrečný účet za rok 2013
4. Účetní závěrka za rok 2013
5. Výsledek hospodářské činnosti za rok 2013
6. Prodeje pozemků
7. Různé
Dnešní ZO se bude řídit navrženým programem.
Návrh usnesení č. 2/II/2014
ZO schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo – nebylo přijato.
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1. Zpráva o činnosti Rady obce
(Viz příloha č.1 )
Zprávu o činnosti rady obce přečetla členka rady Mgr. Silvie Vašková.
Rada obce se od posledního ZO sešla ,….
Ke zprávě nebyly připomínky od zastupitelů ani od občanů.
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.

2. Rozpočtová opatření
(Viz příloha č.2)
• Rozpočtové opatření č. 1/2014 obdrželi zastupitelé v písemné podobě a schválila jej
rada obce.
Jedná se o změny mezi položkami v rámci jednoho paragrafu.
K rozpočtovému opatření č. 1/2014 nebyly připomínky od zastupitelů ani od občanů.
ZO bere na vědomí přijaté rozpočtové opatření č. 1/2014.
• Rozpočtové opatření č. 2/2014 obdrželi zastupitelé v písemné podobě a projednala jej
rada obce. Musí schválit zastupitelstvo obce.
Jedná se o dotace na volby do EP, navýšení příjmu z prodeje pozemků a příspěvek na odvoz
bioodpadu.
K rozpočtovému opatření č. 2/2014 nebyly připomínky od zastupitelů ani od občanů.
Návrh usnesení č. 3/II/2014
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014.
Hlasování: pro 11 , proti , zdržel se .
Usnesení bylo přijato.

3. Závěrečný účet za rok 2013
(viz příloha č.3)
Závěrečný účet obdrželi zastupitelé v písemné formě a byl vyvěšen na úřední desce.
Audit proběhl ve dnech 02. - 03. 04. 2014.
Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Dotazy a připomínky:
• Zastupitelka Ing. Alice Franková – Dotace od úřadu určená pro koordinátora veřejné
služby. O jakého koordinátora se jedná?
Odpověděl starosta: Koordinátor – řídil práci 6-ti pracovníků z úřadu práce na veřejnou službu.
• Zastupitelka Ing. Alice Franková - Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ, objasnit celkové
výnosy.
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obce.
Návrh usnesení 4/II/2014:
Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce Račice-Pístovice za rok 2013 včetně zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.
Hlasování č. 4/II/2014: pro 11, proti 0, zdržel se 0 ..
Usnesení č. 4/II/2014 bylo přijato.

4. Účetní závěrka za rok 2013
(viz příloha č. 4)
Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha.
K tomuto bodu nebyly připomínky od zastupitelů ani od občanů.
Návrh usnesení č. 5/II/2014:
ZO schvaluje účetní závěrku obce Račice-Pístovice za rok 2013.
Hlasování č. 5/II/2014: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5/II/2014 bylo přijato.

5. Výsledek hospodářské činnosti 2013
(viz příloha č. 5)
Starosta doporučil ponechat konečný zůstatek 6 807,35 Kč na účtu hospodářské činnosti.
Celkový zisk hospodářské činnosti :
42 141,35 Kč
Celkové náklady :
35 334, -- Kč
6 807,35 Kč
Zůstatek :
Celkem je na účtu hospodářské činnosti
46 077,82 Kč.
K tomuto bodu nebyly připomínky od zastupitelů ani od občanů.
Návrh usnesení č. 6/II/2014:
ZO schvaluje výsledek hospodářské činnosti obce a souhlasí s tím, aby částka 6 807,35 Kč
byla ponechána na účtu hospodářské činnosti.
Hlasování č. 6/II/2014: pro 11, proti 0, zdržel se 0 .
Usnesení č. 6/II/2014 bylo přijato.

6. Prodeje pozemků
Prodej
• Žádost o odprodej části obecního pozemku podali manželé Zdenek a Simona
Rumpíkovi, Račice-Pístovice, Pístovice čp. 36
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p.č. 1097/4 o výměře 18 m2. Důvodem žádosti je zarovnání pozemku před rodinným
domem s možností vybudovat zpevněný vjezd. Záměr byl schválený na minulém ZO a
byl řádně vyvěšený. Navrhovaná cena je 100,--Kč/m2 .
K tomuto bodu nebyly připomínky od zastupitelů ani od občanů.
Návrh usnesení č. 7/II/2014
ZO schvaluje prodej části obecního pozemku v k.ú. Pístovice p.č. 1097/4, o výměře 18 m2
za cenu 100,--Kč/m2 . manželům Zdenkovi a Simoně Rumpíkovým, Račice-Pístovice,
Pístovice čp. 36.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7/II/2014 bylo přijato.

Prodej
• Žádost o odprodej obecních pozemků podali manželé Miloš a Květoslava
Špaňhelovi, Račice-Pístovice, Račice čp. 103
Jedná se obecní pozemky v k. ú. Račice u rodinného domu čp. 103 p.č. 967/1 o výměře
87 m2 a p.č. 982 o výměře 33 m2 . Důvodem žádosti je umožnění přístupu z rodinného
domu na hlavní komunikaci. Záměr byl schválen na minulém ZO a byl řádně vyvěšen.
Navrhovaná cena je 100,--Kč/m2 .
K tomuto bodu nebyly připomínky od zastupitelů ani od občanů.
Návrh usnesení č. 8/II/2014
ZO schvaluje prodej obecních pozemků v k.ú. Račice 103 p.č. 967/1 o výměře
87 m2 a p.č. 982 o výměře 33 m2 za cenu 100,--Kč/m2 manželům Milošovi a Květoslavě
Špaňhelovým, Račice-Pístovice, Račice čp. 103.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8/II/2014 bylo přijato.

Záměr
(viz příloha č. 6)
• Manželé Pavel Kubica a Miluše Kubicová, Račice-Pístovice, Pístovice č.p. 59 podali
žádost o odkup části obecního pozemku v katastrálním území Pístovice, p.č. 640/49,
části pozemku p. č. 640/1 a části pozemku p.č.640/70 – zahrada.
K tomuto bodu nebyly připomínky od zastupitelů ani od občanů.
Návrh usnesení č. 9/II/2014
ZO schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku v katastrálním území Pístovice, p.č.
640/49, části pozemku p.č. 640/1 a části pozemku p.č. 640/70.
Hlasování č. 9/II/2014: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9/II/2014 bylo přijato.
Záměr:
• Paní Irena Valínová, Sušilova 40/4 Vyškov, vlastník chaty v Pístovicích na Okrouhlé,
požádala o vyřešení přístupové cesty k rekreační chatě v Pístovicích.
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břemenem (služebností), pro zachování veřejného přístupu do lesa v daném místě.a pozemek
parc. č. 653/7 žadatelce, Pozemek odprodat jako pro obec dále nevyužitelný a ukončit tak
vleklé nepříjemnosti s ním spojené.
Návrh usnesení č. 10/II/2014
ZO schvaluje záměr prodeje obecního pozemku v katastrálním území Pístovice, část pozemku
parc. č. 653/4 s věcným břemenem (služebností), pro zachování veřejného přístupu do lesa
v daném místě a pozemek parc. č. 653/7.
Hlasování č. 10/II/2014: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10/II/2014 bylo přijato.

10. Různé
• Proplácení cestovného zastupitelům
Cestovné zastupitelů bude vypláceno podle směrnice o zpracování účetnictví, která byla
schválena Radou obce Račice-Pístovice č. 208/2013 dne 18. 12. 2013.
Návrh usnesení č. 11/II/2014
ZO schvaluje proplácení cestovného zastupitelům podle směrnice o zpracování účetnictví
schválené radou obce usnesením č, 20/2013 ze dne 18. 12. 2013.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11/II/2014 bylo přijato.

• Postup prací – oprava budovy „Stará škola Pístovice“
Starosta informoval o postupu prací a seznámil přítomné s termínem ukončení stavby.
Dotazy a připomínky:
Pan Petr Stromecký – Kdo bude moci využívat klubovnu ve staré škole?
Odpověděla místostarostka – Klubovna bude sloužit jako víceúčelová místnost pro organizace
obce a občany. Budova bude mít po opravách správce.
Pan Jan Rozehnal – Proč nebyly vyklizené z půdy staré školy televizory?
Odpověděla místostarostka – Nedovolil to špatný stav schodů.

Diskuse
•

Pan Pavel Nociar – Vjezdy od domů k asfaltové obecní komunikaci budou muset být
jednotné?
Odpověděla místostarostka – Napojení nemusí být jednotné a je to na základě povolení
obecního úřadu.
• Zastupitelka Mgr. Silvie Vašková – Tráva kolem silnice je málo posečená.
Odpověděl starosta – Nejedná se o konečný stav sečení a je to záležitost SúS.
• Pan Jan Rozehnal – Na čekárně v Pístovicích jsou rezavé ostré plechy. Nebezpečí úrazu.
Odpověděla paní místostarostka – bereme na vědomí.

