
ZÁPIS č. 9/2011 ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN
konaného dne 24.11. 2011 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:  Jarmila Krásová, Monika Peniaková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Kollert a Lenka Brettlová

Zapisovatel: Josef Bedřich

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola zápisu a usnesení ze dne 3.11. 2011, schválení a doplnění programu
2. Inventarizace
3. Daň z nemovitosti
4. Smlouvy k cenovým nabídkám na prodloužení kanalizačního řadu
5. Podklady ke zpracování rozpočtu
6. Krajské dotace
7. Dílčí přezkoumání hospodaření obce
8. Změna přípojky na kanalizační řad
9. Různé
10. Usnesení

      

K bodu č. 1
Zahájení  provedl  starosta  obce  Josef  Mezera.  Konstatoval,  že  zasedání  je  usnášeníschopné. 
Ověřovateli zápisu byli jmenováni Ing. Petr Kollert a Lenka Brettlová, zapisovatelem byl jmenován 
Ing. Josef Bedřich.  Jmenování ověřovatelů a zapisovatele bylo schváleno všemi hlasy.  Kontrola 
zápisu z minulé schůze byla bez připomínek, schválena všemi hlasy. Program jednání byl doplněn a 
schválen všemi hlasy.

K bodu č. 2 – Inventarizace
Bude  zpracován  pokyn  starosty  k  provedení  inventarizací  na  příštím  zastupitelstvu  budou 
jmenované inventarizační komise, inventarizace bude zpracována k 31.12.2011.

K bodu č. 3 – Daň z nemovitosti
Paní  Mišůnová informovala zastupitelstvo,  že  je  možno zvýšit  příjmy obce  na základě zvýšení 
koeficientu na domovní daň.

K bodu č. 4 – Smlouvy s cenovými nabídkami na prodloužení kanalizačního řadu
Předložené smlouvy s 1.SčV  Veolia 191.916,- Kč a s firmou Šindler 380.193,- Kč  zpracované na 
základě na minulém zastupitelstvu schválených cenových nabídek byly schváleny všemi hlasy.  

K bodu č. 5 – Podklady ke zpracování rozpočtu
Je třeba shromáždit letošní reálné příjmy a výdaje a provést jejich analýzu. Návrh rozpočtu bude 
sestaven do příštího zastupitelstva. 

K bodu č. 6 – Krajské dotace
Podání žádosti ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence na osvětlení hřiště 
bylo  schváleno  všemi  hlasy.  Zároveň  bylo  všemi  hlasy  schváleno  spolufinancování  projektu  z 
rozpočtu obce.



K bodu č. 7 – Dílčí přezkoumání hospodaření obce
Starosta  informoval  o  provedení  dílčího  přezkoumání  hospodaření  obce,  provedené  pracovníky 
Středočeského kraje. Drobné porušení rozpočtové kázně bude napraveno. 

K bodu č. 8 – Změna přípojky na kanalizační řad
Kanalizační přípojky směr Draha k parc. č. 133/1, 380/1, 380/2, 390/5, 390/7  budou provedeny tak, 
aby mohly být  rekolaudovány na  kanalizační  řad  (dodržení  technických  parametrů).  Schváleno 
všemi hlasy.

K bodu č. 9 – Různé
a) Paní Mišůnová – nebyla stanovena kupní cena za parcelu manželů Urešových parc.č. 1313/12. 
Zastupitelstvo stanovilo cenu 50,- Kč za m2. Schváleno všemi hlasy.

b) Žádost na odprodej pozemku paní Veselé parc.č. 401/2. Bude provedeno místní šetření a na jeho 
základě bude rozhodnuto, jak se bude věc řešit.

c) Termín na zaplacení příspěvku občanů na přípojku se na základě žádostí občanů prodlužuje do 
31.3.2012. Schváleno všemi hlasy.

d) Ve výhledu na rok 2012 je třeba uvažovat s částkou na dofinancování kanalizace ve výši 7.500 
tis. Kč, dofinancování bude pokryto přebytkem prostředků z minulých období na účtech obce.

e) Mikulášská nadílka bude 3.12.2011, nákup cukrovinek pro děti zajistí Ing. Bedřich.

f) Je třeba připravit návrh na úhradu stočného. Připraví  starosta a místostarostové.

g) Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení dle zápisů z jednání zastupitelstva.

h) Je třeba schválit Organizační řád obce. Do příštího zastupitelstva připraví Lenka Kupková.

i) Příští zastupitelstvo bude 8.12.1011 v 18.30

K bodu č. 10

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva  Obce Pičín dne 24.11.2011

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu Lenku Brettlovou a Ing. Petra Kollerta.
2. Smlouvy s  1.SčV  Veolia 191.916,- Kč a s firmou Šindler 380.193,- Kč  zpracované  na 

základě na minulém zastupitelstvu schválených cenových nabídek.
3. Podání  žádosti  ze  Středočeského  Fondu  sportu,  volného  času  a  primární  prevence  na 

osvětlení hřiště a spolufinancování projektu z rozpočtu obce.
4. Změnu přípojek na kanalizační řad - provedení přípojek směr Draha k parc. č. 133/1, 380/1, 

380/2,  390/5,  390/7  tak,  aby  mohly  být  rekolaudovány  na  kanalizační  řad  (dodržení 
technických parametrů). 

5. Kupní cenu za parcelu manželů Urešových parc.č. 1313/12 ve výši 50,- Kč za m2
6. Posunutí termínu výběru příspěvku občanů na přípojku do 31.3.2012.



Zastupitelstvo obce Pičín bere na vědomí:
1. Provedení inventarizace k 31.12.2011.
2. Informaci o možnosti zvýšení daně z nemovitosti.
3. Přípravu podkladů pro rozpočet 2012.
4. Informaci starosty o provedení dílčího přezkoumání hospodaření obce.
5. Žádost na odprodej pozemku paní Veselé parc.č. 401/2 k.ú. Pičín.
6. Pořádání Mikulášské nadílky 3.12.2011.
7. Zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole.
8. Posunutí termínu příštího zastupitelstva na 8.12.2011 od 18.30 na Obecním úřadě. 

Zastupitelstvo obce Pičín ukládá:
1. Starostovi zpracovat pokyn k provedení inventarizace.
2. Starostovi a místostarostům připravit návrh rozpočtu.
3. Lence Kupkové zpracovat žádost o dotaci ze Středočeského Fondu sportu.
4. Ing. Josefu Bedřichovi zajistit nákup cukrovinek na Mikulášskou besídku.
5. Starostovi a místostarostům připravit návrh stočného.
6. Lence Kupkové připravit Organizační řád obce ke schválení.

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

Jednání bylo ukončeno ve 20.10 hod.

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

Ověřovatelé zápisu:

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

V Pičíně dne: 29.11. 2011

Vyvěšeno dne:                                                                              Sejmuto dne:


