Zpráva o jednání Rady obce P i t í n (22. 4. – 10. 6. 2014)

č.- 67 – 22. 4. 2014
- schválila smlouvu o Služebnosti inženýrské sítě mezi vlastníkem pozemku parc. č. 5478 Obcí Pitín a stavebníkem na
parc. st. č. 362 K.K., Hostětín a Z.K., Pitín 224 a povolení provést stavbu plynovodní přípojky
- projednala žádost o odprodej části pozemku parc. č. 3718 manž. St. a E.B., Slavičín, po doplnění žádosti bude opět
projednána
- projednala žádost pí. V.O., Pitín o povolení pokácení stromu, žádost bude postoupena CHKO
- schválila licenční smlouvu o veřejném provozování mezi OSA, o.s., Praha 6 a Obcí Pitín ve výši 2.624,- Kč na rok 2014
- schválila smlouvu o poskytnutí podpory č. D/0240/2014/STR mezi Zlínským Krajem, tř. Tomáše Bati 21, Zlín a Obcí
Pitín, Pitín 18 na realizaci projektu „Rekonstrukce chodníků Pitín k autobusové a vlakové zastávce“ a
pověřila starostu podepsáním smlouvy
- schválila účast Obce Pitín v soutěži Vesnice roku 2014

č. 68 – 19. 5. 2014
- doporučila ZO vzít na vědomí hospodaření obce za 1. – 4. /2014
- vzala na vědomí hospodaření mateřské a základní školy za období 1.-3./2014 a pověřila starostu pozvat na další
jednání ředitelku základní školy z důvodu projednání výjimky z počtu žáků na šk. rok 2014/2015, kde
ředitelka předloží přehled mezd vyplácených pedagogickým pracovníkům
- vzala na vědomí uchazečky zařazené do výběrového řízení na místo ředitele příspěvkové organizace SPORTKLUB
Niva Pitín s tím, že členové RO si dokumenty předložené uchazečkami prostudují a rozhodnuto
bude na příštím jednání
- vzala na vědomí dopis pí. K. a pověřila starostu, aby po konzultaci s odborníkem pí. K. na její stížnost odpověděl
- vzala na vědomí instrukce k pořádání Světlovského bálu
- vzala na vědomí pasport místních komunikací vypracovaný firmou GEOFACTOR a starostovi uložila sdělit zpracovateli
pasportu navržené připomínky ohledně dopravního značení
- vzala na vědomí vyhlášení výb. řízení na akci „Rekonstrukce chodníků Pitín k autobusové a vlakové zastávce“, termín
pro podání nabídky je do 26. 5. do 11:00 hodin
- schválila příspěvek pro Základní školu praktickou Bojkovice, příspěvek je určen na reprezentaci žáka z Pitína
na 11. letních hrách České speciální olympiády
- vzala na vědomí dodání čestného prohlášení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů starostovi do konce května
č. 69 – 4. 6. 2014
- schválila komisi pro hodnocení nabídek na veř. zakázku „Rekonstrukce chodníků Pitín k autobusové a vlakové
zastávce“ v tomto složení: Martin Zálešák, Pavel Berčík, Hana Šleglová, Václav Peřina
- schválila firmu SILAMO, s.r.o. Uh. Brod k realizaci akce „Rekonstrukce chodníků Pitín k autobusové a vlakové
zastávce“ a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo
- schválila firmu AIP s.ro. Zlín jako stavební dozor při realizaci akce „Rekonstrukce chodníků Pitín ….. a pověřila starostu
podpisem smlouvy
- pověřila starostu svolat v nejbližším možném termínu jednání rady obce včetně zástupce finančního výboru ve věci
posouzení ekonomické situace Sportklubu Niva
- schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Pitín za rok 2013
- schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Pitín za rok 2013
- schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Sportklub Niva Pitín za rok 2013
- schválila zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Pitín za rok 2013
- schválila zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola Pitín
- schválila zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace Sportklub Niva Pitín

- schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Pitín za rok 2013 do
fondů dle předloženého návrhu
- schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola
Pitín za rok 2013 do fondů dle předloženého návrhu
- schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Sportklub Niva
Pitín za rok 2013 dle předloženého návrhu
- schválila smlouvu s firmou EKO-KOM a pověřila starostu jejím podpisem
- vzala na vědomí výsledky kontroly provedené finančním úřadem, která se týkala dodržení
podmínek poskytnutí dotace na výstavbu sportovního areálu
- schválila zhotovení nápisů na kulturní dům dle návrhu firmy Bizmark Uh. Brod a pověřila
starostu podpisem smlouvy
č. 70 – 10. 6. 2014
- doporučila ZO schválit výjimku z počtu žáků v ZŠ Pitín pro školní rok 2014/2015 s tím, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací
činnost školy

- projednala celkovou ekonomickou situaci Sportklubu Niva a jednotlivé koncepce uchazečů na funkci ředitele/lky p.o.
Sportklub Niva Pitín s tím, že uchazeči budou pozváni na další jednání
- doporučila ZO schválit odprodej části pozemku parc. č. 3718/2 o výměře 270 m2 v k.ú. Pitín, vlastník Obec Pitín manželům
Bartošovým ze Slavičína v ceně dle znaleckého posudku

