
ZÁPIS č. 11/2011 ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN
konaného dne 27. 12. 2011 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

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

Zapisovatel: Josef Bedřich

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola zápisu a usnesení ze dne 8.12. 2011, schválení a doplnění programu
2. Rozpočet na rok 2012
3. Sněhová fréza
4. Žádost ZŠ a MŠ o příspěvek na hory
5. Žádost TJ Sokol Pičín o příspěvek na vánoční turnaj
6. Směrnice k odpisům
7. Různé
8. Usnesení

      

K bodu č. 1
Zahájení  provedl  starosta  obce  Josef  Mezera.  Konstatoval,  že  zasedání  je  usnášeníschopné. 
Ověřovateli zápisu byly jmenovány Milana Mišůnová a Petr Kollert, 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  schválen 
všemi hlasy.

K bodu č. 2 – Rozpočet na rok 2012
Rozpočet byl vyvěšen zákonnou lhůtu od 9.12.2011 do 27.12.2011 na úřední desce i na webových 
stránkách obce s dálkovým přístupem, nebyly vzneseny žádné připomínky. Rozpočet byl schválen 
všemi hlasy.

K bodu č. 3 – Sněhová fréza
Sněhová  fréza  je  ve  špatném stavu.  Zastupitelstvo  schvaluje  všemi  hlasy  nákup  nové  frézy  v 
případě, že by došlo k havárii a fréza byla neopravitelná.

K bodu č. 4 -  Žádost ZŠ a MŠ o příspěvek na hory
Žádost o příspěvek ve výši 5.000,- Kč na hory byl schválen všemi hlasy.

K bodu č. 5 – Žádost TJ Sokol Pičín o příspěvek na vánoční turnaj
Žádost TJ Sokol Pičín o příspěvek na Vánoční turnaj ve výši 3.000,- Kč byla schválena všemi hlasy

K bodu č. 6 – Směrnice č.   k odpisům
Předložená směrnice (viz příloha) byla schválena všemi hlasy.



K bodu č. 7 – Různé
Dotaz zastupitelky Milany Mišůnové v jakém časovém horizontu a z jakých finančních prostředků 
budou provedeny opravy místních komunikací po vybudování kanalizačního řadu v obci. Bylo jí 
odpovězeno,  že  místní  komunikace  budou  opravovány  po  vybudování  kanalizace  postupně  z 
prostředků  obce,  dále  obec  bude  žádat  o  dotaci  na  jejich  opravu  z  vypisovaných  národních 
dotačních programů a doplňování výkopů provedou stavební firmy.

K bodu č. 8
Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva  Obce Pičín dne 27. 12. 2011

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu Milanou Mišůnovou a Petra Kollerta
2. Rozpočet na rok 2012.
3. Nákup sněhové frézy.
4. Příspěvek ve výši 5.000,- Kč na hory pro ZŠ a MŠ Pičín.
5. Příspěvek TJ Sokol Pičín  na Vánoční turnaj ve výši 3.000,- Kč.
6. Směrnici k odpisům.

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

Jednání bylo ukončeno ve 20.10 hod.

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

Ověřovatelé zápisu:

…......................................................                             …............................................................
     Milana Mišůnová                                                                  Petr Kollert
                                                                                                                                                  

V Pičíně dne: 27.12.2011

Vyvěšeno dne:                                                                              Sejmuto dne:


