
ZÁPIS č. 2/2012 ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN
konaného dne 23. 2. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

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

Zapisovatel: Ing. Josef Bedřich

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola zápisu a usnesení ze dne 26.1. 2012, schválení a doplnění programu
2. Podmínky pro servis ČOV
3. Výpověď stavebního spoření
4. Stav odprodeje podílu Plynofik
5. Nákup hasičského auta
6. Dopravní obslužnost - kraj
7. Autobusová doprava Bosák
8. Převod pozemku
9. Zvolení Zdeňka Filly přísedícím Okresního soudu v Příbrami
10. Různé
11. Usnesení

K bodu č. 1
Zahájení  provedl  starosta  obce  Josef  Mezera.  Konstatoval,  že  zasedání  je  usnášeníschopné. 
Ověřovateli zápisu byly 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  schválen 
všemi hlasy.

K bodu č. 2 – Podmínky pro servis ČOV
Starosta Josef Mezera informoval o stavu přípravy zkušebního provozu ČOV a kanalizačního řadu. 
Na servis a zajištění provozu ČOV budou firmy obeslány poptávkou (viz příloha). Poptávka byla 
schválena všemi hlasy.

K bodu č. 3 – Výpověď stavebního spoření
Stavební  spoření  bude  ukončeno  a  vypovězeno  z  důvodu  potřeby  finančních  prostředků  na 
dofinancování kanalizace. Schváleno všemi hlasy.

K bodu č. 4 -  Stav odprodeje podílu Plynofik
Ostatní obce ještě musejí dodat podklady pro odprodej, obec Pičín už má podklady hotové. Prodej 
podílu z Plynofiku byl odsouhlasen všemi hlasy.

K bodu č. 5 – Nákup hasičského auta
Starosta informoval o možnosti nákupu hasičského auta od obce Jince, bude vyhotoven znalecký 
posudek a zváží se přínosy a důsledky možného nákupu. Informaci vzali zastupitelé na vědomí.

K bodu č. 6 –  Dopravní obslužnost - kraj
Zastupitelé byli seznámeni s aktivitami Kraje ve věci dopravní obslužnosti (viz příloha). Zastupitelé 
nesouhlasí  s  udělením  souhlasu  Kraji  k  zastupování  ve  věci  dopravní  obslužnosti  a  ve  věci 
výběrových řízení na výběr dopravce. Všechny hlasy byly proti udělení souhlasu.



K bodu č. 7 – Autobusová doprava Bosák
Schválení dodatku ke smlouvě s firmou Bosák (viz příloha).

K bodu č. 8 – Převod pozemku
Bezúplatný převod pozemků parc. číslo 367/6, 390/6, 390/9, 390/14  vše k.ú. Pičín, majitel Lenka 
Kupková, RČ 6157111147, bytem Pičín 53,  které slouží jako cesta. Schváleno všemi hlasy.

K bodu č. 9– Zvolení Zdeňka Filly přísedícím Okresního soudu v Příbrami
Zvolení Zdeňka Filly přísedícím Okresního soudu v Příbrami pro nové volební období 2012 – 2016 
bylo schváleno všemi hlasy.

K bodu č. 9 – různé

a) Informace starosty - hostování pouťových atrakcí bude zajišťovat jeden provozovatel. 

b) Informace OŽP MÚ Příbram o možnosti povodní v důsledku tání sněhu.

c) Starosta informoval o Setkání představitelů Svazu měst a obcí dne 28.2.2012.

d) Starosta Josef Mezera informoval o provedení revizí hasicích přístrojů.

e) Je třeba připravit podklady pro řešení dopravní situace. Úpravu příkopu proti Pohádkové zemi 
dohodne starosta. Parkování u Pohádkové země – Kupková, Brettlová.

f) Ing. Petr Kollert upozornil na špatnou úpravu cesty na Vršek. Je třeba na tuto havarijní situaci 
upozornit i na kontrolním dni dne 24.2.2012, které se Ing. Kollert také za zastupitelstvo zúčastní.

K bodu č. 10
Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva  Obce Pičín dne 23. 2. 2012

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu Ing Petra Kollerta a Lenku Brettlovou.
2. Provedení poptávky na zajištění servisu ČOV a textu poptávky (viz Příloha).
3. Dodatek ke smlouvě s firmou Bosák (viz příloha).
4. Výpověď stavebního spoření.
5. Odprodej podílu obce v Plynofiku.
6. Bezúplatný převod pozemků Lenky Kupkové  RČ 6157111147, bytem Pičín 53, parc. číslo 

367/6, 390/6, 390/9, 390/14, vše k.ú. Pičín, do majetku obce.
7. Zvolení Zdeňka Filly přísedícím Okresního soudu v Příbrami pro nové volební období 2012 

– 2016.

Zastupitelstvo obce Pičín neschvaluje:
1. Udělení  souhlasu  Kraji  se  zastupováním  ve  věci  autobusové  dopravy  a  výběru 

provozovatele autobusové dopravy.

Zastupitelstvo obec bere na vědomí:
1. Možnost nákupu hasičského auta od OÚ Jince
2. Informaci starosty, že hostování pouťových atrakcí bude zajišťovat jeden provozovatel.
3. Informaci OŽP MÚ Příbram o možnosti povodní v důsledku tání sněhu. 
4. Informaci starosty  o Setkání představitelů Svazu měst a obcí dne 28.2.2012.



5. Informaci starosty o o provedení revizí hasicích přístrojů.
6. Informaci o způsobu řešení dopravní situace u Pohádkové země.
7. Informaci  o  špatném stavu  komunikací  na  Vršek,  řešení  projedná  starosta  a  ostatní 

zúčastnění na kontrolním dni 24.2.2012.

      
Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

Jednání bylo ukončeno ve 20.00 hod.

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

Ověřovatelé zápisu:

…......................................................                             …............................................................
     Ing. Petr Kollert                                                                     Lenka Brettlová
                                                                                                                                                  
V Pičíně dne: 24.2.2012

Vyvěšeno dne:                                                                              Sejmuto dne:


