
ZÁPIS č. 7/2011 Z MIMOŘÁDNÉHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN

konaného dne 26. 9. 2011 od 18.30 v sále restaurace v Pičíně

Přítomni:  Josef  Mezera,  Stanislav  Vokurka,  Lenka  Kupková,  Lenka  Brettlová,  Ing.  Petr 
Kollert, Monika Peniaková
Omluveni: Josef Bedřich, Jarmila Krásová, Milana Mišůnová 
Ověřovatelé zápisu: Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert
Zapisovatel: Lenka Kupková

Program jednání:

1. Zahájení
2. Kanalizace 
      a) seznámení občanů se stavem výstavby
      b) usnesení o přípojkách
      c) šachtice
      d) uzávěra komunikace směr Hluboš
      e) výběr poplatků
3. Diskuze ke kanalizaci
4. Dětské hřiště – schválení provozního řádu
5. Usnesení

       
K bodu č. 1
Zahájení  provedl  starosta  obce  Josef  Mezera.  Konstatoval,  že  zasedání  je  usnášeníschopné. 
Ověřovateli  zápisu  byli  jmenováni  Lenka  Brettlová  a  Ing.  Petr  Kollert,  zapisovatelem  byla 
jmenována Lenka Kupková.  Jmenování  ověřovatelů a  zapisovatele  bylo schváleno všemi  hlasy. 
Program jednání byl schválen všemi hlasy.

K bodu č. 2 – Kanalizace
a) Seznámení občanů se stavem výstavby
b) Usnesení o přípojkách
Starosta seznámil občany s rozhodnutím zastupitelstva financovat z obecních prostředků přípojky 
na hranici pozemků, aby nedocházelo k znevýhodňování občanů, kteří mají tyto přípojky delší než 
ostatní.  Toto  rozhodnutí  přinese  navýšení  financování  z  obecního  rozpočtu,  což  bude  pokryto 
především úvěrem, uvažuje se i o vybírání dalších příspěvků za výstavbu kanalizační přípojky na 
veřejné části a administrativní činnost při budování kanalizace nebo o zvýšení domovní daně. Vše 
je závislé i na tom, jak dopadne přerozdělování daní v celostátním měřítku, což značně ovlivní i 
příjmy obce.

c) Šachtice
Obec může objednat kontrolní šachty společně, je třeba nahlásit na Obecní úřad, kdo by chtěl a 
jakou  šachtu  –  zda  zátěžovou  nebo  obyčejnou.  Cena  bude  zjištěna  podle  počtu  objednávek. 
Předběžně je to asi 1.500,- Kč za kus.

d) Uzávěra komunikace směr Hluboš
V týdnu od 3.10. bude ve směru na Hluboš úplná uzávěra komunikace. Občané, kteří zde bydlí 
budou mít umožněný výjezd vždy na jednu stranu. 
 



e) Výběr poplatků
Výběr poplatků bude zahájen 1.10.2011. Úhradu je možné provést v hotovosti na Obecním úřadě 
nebo bankovním převodem na  účet  obce,  variabilní  symbol  bude  číslo  popisné,  ve zprávě  pro 
příjemce  bude  uvedeno  jméno  občana.  Úhradu  lze  provést  najednou  nebo  maximálně  ve  4 
splátkách. Úhradu je třeba provést do 31.1.2012. 
Na každou přípojku  na  vlastním pozemku bude podepisován formulář,  který  bude  obsahovat  i 
prohlášení,  na co je  napojena.  Zához může být  proveden až po kontrole  panem Mezerou nebo 
Vokurkou.

K bodu č. 3 – různé a diskuze
Dotaz z řad občanů: Kdy se budou komunikace asfaltovat?
Starosta: Krajské komunikace musí být asfaltované do konce listopadu  z důvodu zimní údržby. Po 
roce bude provedena jejich homogenizace po sednutí.  Místní komunikace budou asfaltované dle 
financí.

Dotaz z řad občanů: Kde budou umístěné revizní šachty?
Starosta: Šachty budou umístění na pozemku vlastníka, pokud to nepůjde, mohou být umístěné na 
hranici nebo na obecním. Pokud budou šachty ve vjezdu, je třeba mít šachty s víkem na dostatečnou 
zátěž nebo dořešit stavební úpravou.

Pan Fíla: Za kolik je možné objednat dobudování přípojky na vlastním pozemku?
Starosta: Zatím zjištěná cena je 2.500,- Kč + DPH, obec ještě povede jednání, aby zjistila další 
možnosti. 

Pan Šmejkal: Mohou si zemní práce provést občané sami?
Starosta:  Je  to  možné,  ale  před  záhozem  musí  být  provedena  kontrola  panem  Mezerou  nebo 
Vokurkou a musí být provedeny zkoušky těsnosti.

Dotaz z řad občanů: Jaký je smysl financování přípojek na hranici pozemku, když se uvažuje, že v 
příštím roce budou občané doplácet na kanalizaci?
Místostarostka: Přípojky budou hrazeny obcí na hranici pozemku z důvodu, aby občané, kteří mají 
tuto část přípojky dlouhou nebyli znevýhodněni proti ostatním. V první řadě se budou hledat jiné 
zdroje financování.

Pan Troller:  Při  výstavbě mi stavební firma a auta,  která  objížděla výkop kanalizace rozjezdila 
beton na vjezdu, takže ho budu muset celý opravit.
Místostarostka: Takové případy budou řešeny  individuálně, kdo bude mít  obdobný problém, ať 
přijde na Obecní úřad.

Pan Fíla: Ve studni mám 180 cm, je to zapsané ve stavebním deníku?
Ing. Karas: Ve stavebním deníku je tato skutečnost zaznamenaná, situaci posoudí zítra hydrogeolog 
RNDr. Čeleda.

K bodu č. 4 - Dětské hřiště
Dětské hřiště bude slavnostně otevřeno v  dne 28.9.2011 v 10.00 hodin. Při otevření dostanou děti 
malé občerstvení. Schváleno všemi hlasy. Zastupitelé jednohlasně schválili provozní řád dětského 
hřiště (viz. Příloha), který bude vyvěšen na hřišti. 
 

K bodu č. 5



Usnesení z  7. mimořádného veřejného  zasedání zastupitelstva obce Pičín ze dne 
15.9. 2011 na OÚ Pičín

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje:

1. Provozní řád dětského hřiště v Pičíně.
2. Poskytnutí občerstvení dětem při otevření dětského hřiště.

Zastupitelstvo obce Pičín bere na vědomí:

      1. Informace sdělené občanům při veřejné schůzi a připomínky občanů k budování kanalizace.

Zastupitelstvo obce Pičín ukládá:

1. Starostovi obce zjistit další nabídky na budování přípojek na vlastním pozemku.
2. Starostovi obce evidovat požadavky občanů na objednání šachtic, zjistit finanční nabídky 

dodavatelských firem a informovat o nich občany.

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

Jednání bylo ukončeno v 19.45.

….....................................................                           
   Josef Mezera, starosta obce                                     

Ověřovatelé zápisu:

…......................................................                             …............................................................
      Lenka Brettlová                                                                 Ing. Petr Kollert
                                                                                                                                                  

V Pičíně dne: 3.10.2011

Vyvěšeno dne:  5.10.2011                                                            Sejmuto dne:


