
ZÁPIS č. 3/2012 Z VEŘEJNÉ SCHŮZE A ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN

konaného dne 29.3. 2012 od 18.30 v sále restaurace u Krause a na 
Obecním úřadě v Pičíně

Přítomni:  Josef  Mezera,  Stanislav Vokurka,  Lenka Kupková,  Jarmila  Krásová,  Ing.  Josef 
Bedřich,   Monika  Peniaková,  Lenka  Brettlová,  zástupci  dodavatelů  prací  na  budování 
kanalizace Zajíček, Šindler, Včelák, Celerýn, Šorna, Josef Karas – stavební dozor

Omluveni:  Milana Mišůnová, Ing. Petr Kollert
Ověřovatelé zápisu: Jarmila Krásová, Monika Peniaková

Zapisovatel: Ing. Josef Bedřich

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola zápisu a usnesení ze dne 23.2. 2012, schválení a doplnění programu
2. Seznámení veřejnosti s postupem prací na kanalizaci
3. Kácení kaštanu na hřbitově
4. Smlouva o servisu ČOV
5. Žádost o směnu nebo koupi pozemku
6. Vyjádření k objízdné trase z důvodu rekonstrukcí komunikací v Příbrami
7. Stanovení výše stočného
8. Nákup konvektomatu pro školu
9. Úvěr na dofinancování kanalizace
10. Kontejnery na Tertarpack a papír
11. Různé
12. 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 - Seznámení veřejnosti s postupem prací na kanalizaci 
Veřejné části schůze se  zúčastnilo asi 100 občanů Pičína. Starosta Josef Mezera seznámil občany s 
postupem prací na budování kanalizace a spolu s Ing. Josefem Karasem, který provádí na stavbě 
stavební dozor, a se zástupci firem, které výstavbu realizují, zodpověděl dotazy občanů zejména v 
souvislosti se zkušebním provozem a připojováním jednotlivých nemovitostí.
V dubnu 2012 bude zahájen zkušební  provoz ČOV. Zástupci  stavebních firem na úsecích,  kde 
kanalizaci budovali, budou občany obcházet a domlouvat s nimi připojení na kanalizaci. Připojení 
těmito firmami bude probíhat od 5.4.2012. Pokud někoho zástupci firem nezastihnou doma, je třeba 
se domluvit telefonicky, aby před započetím prací 5.4.2012 měli  k dispozici počet přípojek. Za 
firmu Šindler (trasa na Hluboš, trasa na Draha, kolem Grubnerů, u školy, část středu obce) je třeba 
se domluvit s panem Celerýnem (tel.724081116), za firmu Veolia (trasa na Rosovice, kolem požární 
nádrže, část středu obce, u fary) je třeba se domluvit  s panem Včelákem (tel. 602145449), za firmu 
Zvánovec (Vršek, Rafanda) je třeba se domluvit s panem Šornou (724572838). Do deseti dnů od 
připojení je třeba na obci podepsat Smlouvu o připojení, ve které 1 zástupce za nemovitost (jeden z 
vlastníků) nahlásí počet trvale žijících osob v domácnosti pro účely stanovení stočného.



K dotazům občanů:   Stav komunikací  na Vršku -  firma Zvánovec přislíbila  provedení  nápravy 
současného stavu (pan Šorna). Na dotaz, zda se počítá  s odtokem u kina, bylo odpovězeno panem 
Včelákem, že se s odtokem počítá. Přípojky na veřejné části ve směru na Rosovice se budují. Úklid 
staveniště se provádí průběžně, konečný úklid proběhne až v rámci předání k 31.12.2012.  Přípojky, 
které  si  občané  budují  sami  musí  být  před  zaházením  zkontrolovány  starostou  nebo  panem 
Vokurkou. Protože šachtice, které chtěla obec hromadně objednávat byly dražší než zněla původní 
nabídka  a  firmy budující  v  obci  kanalizaci  je  nabízejí  za  výhodnější  ceny,  obec  od  hromadné 
objednávky nakonec ustoupila. Občané moho šachtice zakoupit prostřednictvím firem které budují 
kanalizaci nebo jinde. U studny, kde dochází k poklesu vody budou provedena další měření (pan 
Filla). Vybudování přípojky do nezámrzné hloubky 110 cm nabízejí přítomné firmy za jednotnou 
cenu 1.560,- Kč s daní. Podsypový materiál si musí občané zajistit na vlastní náklady. Záruční doba 
na stavební práce na kanalizaci a ČOV podle Smlouvy  je 62 měsíců – do 30.5.2017, na technologie 
do 30.4.2014.
Občané projevili zájem o uspořádání dne otevřených dveří na ČOV. Občané budou na tomto dnu 
otevřených dveří, který se bude konat koncem dubna nebo začátkem května, seznámeni s provozem 
a budou jim zodpovězeny případné dotazy.

K bodu č. 3 – Kácení kaštanu na hřbitově
Kácení na hřbitově bude zadána panu Procházkovi, se kterým má obec pro obdobné práce dobré 
zkušenosti. Schváleno všemi hlasy.

K bodu č. 4 – Smlouva o servisu ČOV
V pondělí dne  26.3.2012 proběhlo otvírání předložených nabídek, protože nabídky, tak jak byly 
předloženy,  nebylo  možné  srovnat,  byly  firmy,  které  předložily  nabídky  požádány  o  doplnění 
některých  údajů  do  připravených  tabulek,  které  umožní  objektivní  srovnání.  Vyhodnocení 
doplněných údajů proběhne 30.3.2012 v 11.00 na Obecním úřadě v Pičíně. Zastupitelstvo souhlasí 
se  jmenováním hodnotící  komise  pro  vyhodnocení  nabídek:  Josef  Mezera,  Stanislav  Vokurka, 
Lenka Kupková, Josef Karas. Vítězná nabídka bude předložena zastupitelstvu na mimořádné schůzi 
zastupitelstva dne 30.3.2012 v 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně. Schváleno všemi hlasy.

K bodu č. 5 -  Žádost o směnu nebo koupi pozemku
Žádost pana Nedomy o směnu nebo koupi pozemku zastupitelstvo odložilo, protože dosud nejsou 
zaměřeny a vytýčeny body a neproběhlo řízení s katastrálním úřadem. V této fázi nechce obec do 
problému vstupovat. Žádost nebyla schválena všemi hlasy.

K bodu č. 6 – Vyjádření k objízdné trase z důvodu rekonstrukcí komunikací v Příbrami
Zastupitelstvo nesouhlasí s objízdnou trasou přes obec Pičín v důsledku rekonstrukce komunikací v 
Příbrami (viz příloha). Objízdná trasa nebyla schválena všemi hlasy.

K bodu č. 7  –  Stanovení výše stočného
Stočné pro rok 2012 bude stanoveno ve výši 1.300,- Kč na osobu a rok pro osoby trvale žijící v 
obci, pro rekreační objekty bude výše stočného stanovena dle využití v průběhu roku. Podmínky 
budou zakotveny ve smlouvě se zástupci nemovitostí.  Smlouva se bude uzavírat  do 10 dnů od 
připojení. Stočné se bude platit čtvrtletně. Schváleno všemi hlasy.

K bodu č. 8 –  Nákup konvektomatu pro školu
Žádost o nákup konvektomatu viz příloha byla prozatím odložena z důvodu finančních úspor v 
souvislosti s budováním kanalizace. Upřednostňuje se připojení školy na kanalizaci. Žádost nebyla 
schválena všemi hlasy.



K bodu č. 9 – Úvěr na dofinancování kanalizace
K dofinancování kanalizace bude vyhotovena poptávka. Poptávaná výše úvěru je závislá na částce, 
za kterou bude odprodán podíl obce na Plynofiku. 

K bodu č. 10 – Kontejnery na Tertarpack a papír
Do obce budou DOKASem Dobříš přistaveny po 3 kusech kontejnery na Tetrapack a papír.

K bodu č. 11 – různé

a) Úklid v obci probíhá průběžně.

b)  Starosta  obce  zajistí  pojištění  ČOV a  zjistí  možnosti  a  ceny pro  umístění  zabezpečovacího 
systému na ČOV.

c) Starosta informoval o zaslání odpovědi panu Klimtovi ve věci změny ÚP, že zpracování změny si 
bude muset zajistit na vlastní náklady za podmínek stanovených obcí.

K bodu č. 12
Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva  Obce Pičín dne 29.3. 2012

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu Moniku Peniakovou a Jarmilu Krásovou.
2. Zadání kácení na hřbitově panu Procházkovi.
3. Konání mimořádné schůze zastupitelstva dne 30.3.2012 v souvislosti s posouzením nabídek 

na servis ČOV.
4. Stočné ve výši 1.300,- Kč na osobu a rok pro trvale bydlící občany, stočné podle skutečného 

využití  nemovitosti  na  základě  čestného  prohlášení  u  nemovitostí,  které  nejsou  trvale 
obydleny, čtvrtletní platbu stočného a uzavírání Smluv s jedním zástupcem nemovitosti.

Zastupitelstvo obce Pičín neschvaluje:
1. Žádost o směnu nebo koupi pozemku pana Nedomy.
2. Objízdnou trasu přes obec v souvislosti s rekonstrukcí komunikací v Příbrami.
3. Nákup konvektomatu pro školu.

Zastupitelstvo obec bere na vědomí:
1. Informace občanům o kanalizaci, přípojkách a připojení na kanalizaci.
2. Přípravu poptávky na dofinancování kanalizace.
3. Umístění kontejnerů na Tetrapack a papír v obci.
4. Informaci o odpovědi panu Klimtovi v souvislosti se změnou ÚP.

Zastupitelstvo ukládá starostovi:
1. Uzavřít pojistnou smlouvu na ČOV a zjistit možnosti instalace zabezpečovacího zařízení na 

ČOV.
2. Zjistit za jakou částku bude odprodán podíl obce na Plynofiku.

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

Jednání bylo ukončeno ve 20.45 hod.

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



Ověřovatelé zápisu:

…......................................................                             …............................................................
     Monika Peniaková                                                                     Jarmila Krásová
                                                                                                                                                  
V Pičíně dne: 
Vyvěšeno dne:                                                                              Sejmuto dne:


