
ZÁPIS č. 10/2011 ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN
konaného dne 8.12.2011 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:  Lenka Brettlová
Ověřovatelé zápisu: Jarmila Krásová, Monika Peniaková

Zapisovatel: Josef Bedřich

Program jednání:

1. Zahájení,  kontrola  zápisu  a  usnesení  ze  dne  29.  11.  2011,  schválení  a  doplnění 
programu

2. Příkaz starosty k inventarizaci
3. Geodetické zaměření
4. Kanalizační řád Draha
5. Rozpočtový výhled do roku 2015
6. Návrh rozpočtu na rok 2012
7. Úvěr
8.   Určení pravomocí k rozpočtovým pravidlům
9.   Rozpočtové opatření
10. Krajské dotace
11. Organizační řád
12. Smlouva DOKAS
13. Různé
14. Usnesení

      

K bodu č. 1
Zahájení  provedl  starosta  obce  Josef  Mezera.  Konstatoval,  že  zasedání  je  usnášeníschopné. 
Ověřovateli  zápisu  byly  jmenovány  Monika  Peniaková  a  Jarmila  Krásová,  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 – Příkaz starosty k inventarizaci
Byla  jmenována  inventarizační  komise  ve  složení  předseda  komise  Stanislav  Vokurka,  členové 
Jarmila  Krásová,  Ing.  Petr  Kollert,  Monika Peniaková,  Milana Mišůnová.  Byl  předložen příkaz 
starosty k provedení inventarizací – viz příloha. Jmenování komise i příkaz starosty bylo schváleno 
všemi hlasy.

K bodu č. 3 – Geodetické zaměření
Při zaměření pozemků panem Nedomou byly zjištěny nesrovnalosti v okolí domů pana Hodyse, 
Nedomy a Sýkory – viz příloha. Zastupitelstvo se bude uspořádání parcel účastnit jen v případě, že 
by se případné řešení nesrovnalostí týkalo pozemků obce, jinak si uspořádání pozemků musí vyřešit 
jejich vlastnící. Schváleno všemi hlasy.



K bodu č. 4 – Kanalizační řád Draha
Prodloužení kanalizačního řádu na Draha (viz příloha) bylo schváleno všemi hlasy.

K bodu č. 5 – Rozpočtový výhled do roku 2015
Předložený rozpočtový výhled do roku 2015 byl  schválen všemi  hlasy.  V rozpočtu se počítá  s 
úvěrem na dofinancování kanalizace a splácení úvěru a úroků z něj.   Zároveň  se předpokládá 
navýšení příjmů i výdajů v souvislosti s provozování kanalizace.

K bodu č. 6 – Návrh rozpočtu
Byl předložen návrh rozpočtu na rok 2012, který bude vyvěšen od 9. 12. 2012 na úřední desce a na 
webových stránkách obce. Rozpočet je z důvodu dofinancování dotace na kanalizaci a z důvodu 
dalších výdajů spojených s jejím budováním deficitní, rozdíl bude pokryt z přebytků z minulých let. 
Rozpočet je v souladu s Rozpočtovým výhledem na roky 2012 - 2015, který byl schválen. Vyvěšení 
návrhu bylo schváleno všemi hlasy. Schvalování rozpočtu bude hlavním tématem zastupitelstva dne 
27. 12. 2011.

K bodu č. 7 – Úvěr
Na dofinancování kanalizace si bude Obec muset vzít úvěr. Je třeba vybrat peněžní ústav, ve kterém 
se  bude  úvěr  realizovat.  Výběr  bude  proveden  na  základě  poptávky,  kde  budou  stanovena 
srovnatelná  kritéria.  Hlavním  hodnotícím  kritériem  bude  nabídková  cena  při  splnění  dalších 
požadavků Obce.  Poptávka  se  bude realizovat  po stanovení  výše  úvěru  na  základě  skutečných 
výsledků  hospodaření  v  roce  2011  a  zůstatků  na  účtech  obce.  Výše  úvěru  bude  stanovena  na 
lednovém jednání zastupitelstva. Schváleno všemi hlasy.

K bodu č. 8 -  Usnesení k     určení pravomocí k rozpočtovým pravidlům  
V souladu s § 102 odst. 2 písm a) zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
stanovuje zastupitelstvo Obce Pičín kompetenci starosty k provádění jednotlivých rozpočtových 
opatření takto: V případě, že se nezvyšuje celkový rozpočet výdajů obce je v kompetenci starosty 
provádět rozpočtová opatření v rámci paragrafů do výše dle schváleného rozpočtu na paragraf bez 
schválení zastupitelstvem. 
Dále může starosta provádět rozpočtová opatření samostatně jen v případech rozpočtového zapojení 
účelově přidělených finančních prostředků z  jiných rozpočtů,  v případech,  kdy zapojení  výdajů 
vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, k odvrácení 
možných škod, v případech, kdy včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací 
mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady, dále v případech úhrady pokut, 
penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů. 
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém takto provedeném rozpočtovém opatření 
provedeném v kompetenci  starosty na  nejbližším zasedání  zastupitelstva konaném po schválení 
rozpočtového opatření starostou a jejího odůvodnění. Schváleno všemi hlasy.

K bodu č. 9 – Rozpočtové opatření č. 4
Předložené rozpočtové opatření č. 4  (viz příloha) bylo schváleno všemi hlasy

K bodu č. 10 – Krajské dotace
Zastupitelstvo obce souhlasí jako zřizovatel Základní a Mateřské školy Pičín s podáním žádosti ze 
Středočeského  Fondu  sportu,  volného  času  a  primární  prevence  –  Podpora  volnočasových  a 
sportovních aktivit v roce 2012 (evidenční číslo žádosti SVČ/VSA/013033/2012)  na  rekonstrukci 
opěrné zídky a plotu a provedení drobných terénních úprav. Zároveň souhlasí s realizací tohoto 
záměru na pozemku parc.č. 161, k.ú. Pičín, který je ve vlastnictví Obce Pičín. Žádost podává škola 
se souhlasem zastupitelstva. Schváleno všemi hlasy.



K bodu č 11
Předložený Organizační řád (viz příloha) byl schválen všemi hlasy.

K bodu č. 12
Dodatek ke smlouvě DOKAS s.r.o. Dobříš pro rok 2012 byl schválen všemi hlasy.

K bodu č. 13 – Různé
a) Dodatek k nájemní smlouvě se ZD  Rosovice (viz příloha) byl schválen všemi hlasy.
b) Přípojka pro faru – v současné době fara funguje pouze jako byt,  ne jako právnická osoba, 
poplatek za připojení byl stanoven na 8.000,- Kč.
c) Příští zastupitelstvo bude dne 27.12.2012 v 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně. Hlavním tématem 
bude schvalování rozpočtu na rok 2012.

K bodu č. 14
Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva  Obce Pičín dne 8. 12. 2011

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu Moniku Peniakovou a Jarmilu Krásovou
2. Jmenování  inventarizační komise ve složení předseda komise Stanislav Vokurka, členové 

Jarmila Krásová, Ing. Petr Kollert, Monika Peniaková, Milana Mišůnová a příkaz  starosty k 
provedení inventarizací.

3. Prodloužení kanalizačního řádu na Draha.
4. Rozpočtový výhled do roku 2015.
5. Vyvěšení návrhu rozpočtu na úřední desku od 9.12.2011.
6. Určení pravomocí k rozpočtovým pravidlům: V souladu s § 102 odst. 2 písm a) zákona 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovuje zastupitelstvo Obce Pičín 
kompetenci starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření takto: V případě, že se 
nezvyšuje  celkový  rozpočet  výdajů  obce  je  v  kompetenci  starosty  provádět  rozpočtová 
opatření  v  rámci  paragrafů do výše dle  schváleného rozpočtu na paragraf  bez schválení 
zastupitelstvem. 

    Dále může starosta provádět rozpočtová opatření samostatně jen v případech rozpočtového 
zapojení  účelově přidělených finančních prostředků z  jiných rozpočtů,  v  případech,  kdy 
zapojení výdajů vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu 
nouze,  k odvrácení možných škod, v případech, kdy včasné provedení úhrady je vázáno 
penalizací  a  dopady penalizací  mohou  výrazně  překročit  případná  rizika  z  neoprávněné 
úhrady, dále v případech úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů. 

    Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém takto provedeném rozpočtovém 
opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném 
po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího odůvodnění. 

    Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém takto provedeném rozpočtovém 
opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném 
po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího odůvodnění. 

7. Rozpočtové opatření č. 4/2011 .
8. Podání žádosti ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence – Podpora 

volnočasových  a  sportovních  aktivit  v  roce  2012  (evidenční  číslo  žádosti 
SVČ/VSA/013033/2012)  na  rekonstrukci  opěrné  zídky  a  plotu  a  provedení  drobných 
terénních  úprav.  Zároveň  zastupitelstvo  souhlasí  s  realizací  tohoto  záměru  na  pozemku 
parc.č. 161, k.ú. Pičín, který je ve vlastnictví Obce Pičín.

9. Organizační řád Obce Pičín.
10. Dodatek ke smlouvě DOKAS s.r.o. Dobříš pro rok 2012.
11. Dodatek k nájemní smlouvě se ZD Rosovice 
12. Poplatek za připojení fary na kanalizaci ve výši 8.000,- Kč.



Zastupitelstvo obce Pičín bere na vědomí:
1. Provedené  geodetické  zaměření   panem Nedomou a  zjištěné  nesrovnalosti  v  okolí  jeho 

parcely s tím, že zastupitelstvo se bude uspořádání parcel účastnit jen v případě, že by se 
případné  řešení  nesrovnalostí  týkalo  pozemků  obce,  jinak  si  uspořádání  pozemků  musí 
vyřešit jejich vlastnící.

2. Potřebu  úvěru  na  dofinancování  kanalizace.  Výše  úvěru  bude  stanovena  na  lednovém 
zastupitelstvu na základě výsledků roku 2011.

Zastupitelstvo obce Pičín ukládá:
1. Inventarizační komisi provést inventarizace dle nařízení starosty.

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

Jednání bylo ukončeno ve 20.10 hod.

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

Ověřovatelé zápisu:

…......................................................                             …............................................................
     Jarmila Krásová                                                                     Monika Peniaková
                                                                                                                                                  

V Pičíně dne: 8.12.2011

Vyvěšeno dne:                                                                              Sejmuto dne:


