
ZÁPIS č. 1/2012 ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN
konaného dne 26. 1. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

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

Zapisovatel: Josef Bedřich

Program jednání:

1. Zahájení,  kontrola  zápisu  a  usnesení  ze  dne  27.12.  2011,  schválení  a  doplnění 
programu

2. Pověření pro finanční a kontrolní výbor k provedení kontroly u Obce Pičín, ZŠ a MŠ 
Pičín od VII. do XII. 2011

3. Inspekční správa ze školy
4. Postup prací na budování kanalizace
5. Termín jednání zastupitelstva obce na rok 2012
6. Závěrečné hodnocení dětského hřiště
7. Rozpočtové opatření č. 5/2011
8. Různé
9. Usnesení

K bodu č. 1
Zahájení  provedl  starosta  obce  Josef  Mezera.  Konstatoval,  že  zasedání  je  usnášeníschopné. 
Ověřovateli  zápisu  byly  jmenovány  Jarmila  Krásová  a  Monika  Peniaková,  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 – Pověření pro finanční a kontrolní výbor k provedení kontroly u Obce Pičín, ZŠ 
a MŠ Pičín od VII. do XII. 2011
Zastupitelé byli seznámeni s pověřením pro finanční a kontrolní výbor k provedení kontroly za 2. 
pololetí 2011 – viz příloha. Bez připomínek.

K bodu č. 3 – Inspekční správa ze školy
Zastupitelé byli seznámeni s inspekční zprávou ze školy viz příloha. Ke zprávě nebyly připomínky.

K bodu č. 4 -  Postup prací na budování kanalizace
Pokračuje  budování  technologie  na  ČOV  a  přípojek  na  Vršku,  probíhá  příprava  na  zahájení 
zkušebního provozu, předpokládaný termín březen 2012. Bez připomínek.

K bodu č. 5 – Termíny jednání zastupitelstva
V roce 2012 se budou jednání zastupitelstva konat v těchto termínech:
26.1., 23.2., 29.3., 26.4., 7.6., 28.6., 6.9., 11.10., 15.11.,13.12. - schváleno všemi hlasy.

K bodu č. 6 –  Předložení závěrečného hodnocení na projekt Dětské hřiště v Pičíně
Lenka Kupková seznámila zastupitele s dokumentací Závěrečného hodnocení projektu Dětské hřiště 
v Pičíně, identifikační číslo EDS 117d815000469, na které Obec Pičín získala dotaci od MMR. K 
dokumentaci nebyly připomínky.



K bodu č. 7 – Rozpočtové opaření č. 5/2012
Rozpočtové opaření č. 5/2012 - viz příloha - bylo schváleno všemi hlasy.

K bodu č. 7 – Různé
Nadále se řeší skládkování zeminy z výkopů při budování kanalizace, možnost je v pískovně v 
Bukové, je třeba dořešit souhlas, řeší starosta obce.
Zastupitelům  byla  předložena  nabídka  firmy  Šindler  na  přípojky,  bude  porovnána  s  dalšími 
nabídkami.
Oznámení o úmrtí pana Vitoně na úřední desce, je třeba stanovit datum úmrtí.
Byl předložen seznam občanů, kteří budou v roce 2012 slavit kulaté narozeniny od 70 ti let.
V křižovatce  na  Hluboš  se  po  budování  kanalizace  na  kraji  vozovka  propadla,  je  třeba  místo 
výrazněji označit.
Dotaz paní Mišůnové na počet zaměstnanců a lidí vyplácených Obecního úřadu byl zodpovězen 
ústně panem starostou. 

K bodu č. 8
Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva  Obce Pičín dne 26. 1. 2012

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu Jarmilu Krásovou a Moniku Peniakovou
2. Termíny jednání zastupitelstva v roce 2012: 26.1., 23.2., 29.3., 26.4., 7.6., 28.6., 6.9., 11.10., 

15.11.,13.12.
3. Rozpočtové opaření č. 5/2011 – viz příloha.

Zastupitelstvo obec bere na vědomí:
      1. Pověření pro finanční a kontrolní výbor k provedení kontroly u Obce Pičín, ZŠ a MŠ Pičín od 
          VII. Do XII.2011.
      2. Inspekční správu ze školy . 
      3. Postup prací na budování kanalizace.
      4. Předložení závěrečného hodnocení MMR na projekt Dětské hřiště v Pičíně.
      
Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

Jednání bylo ukončeno ve 20.00 hod.

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

Ověřovatelé zápisu:

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

V Pičíně dne: 27.1.2012

Vyvěšeno dne:                                                                              Sejmuto dne:


