
ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN
konaného dne 28.6. 2012 od 18.30  na Obecním úřadě v Pičíně

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

Ověřovatelé zápisu: Jarmila Krásová, Monika Peniaková

Zapisovatel: Ing. Josef Bedřich

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola zápisu a usnesení ze dne 26.4.. 2012, schválení a doplnění programu

            2.   Závěrka školy
            3.   Rozpočtové opatření č. 1/2012
            4.    Projednání výsledku přezkoumání hospodaření obce Pičín za rok 2011
            5.    Pasport č.p. 47 a souhlas k dělení pozemku Ing. Karel Nedoma
            6.    Nabídky na zabezpečovačku ČOV
            7.    Umístění dopravních značek
            8.   Komunikace okolo pana Berana k Vokurkům (přístup)

      9.  Úvěr poptávka
            10.  Hasičské auto
            11.  Pojištění ČOV
            12. Smlouva Bímová
            13. Dodatek k smlouvě pana Karase TDI
            14. Změna ÚP Klimtová, Peták atd.
            15. Smlouva Kubíček
            16. Smlouva Eko-kom
            17. Různé
            18. 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 zápisů z 26.4. 2012 byla bez připomínek, schválena všemi hlasy. 
Program jednání byl  schválen všemi hlasy.



K bodu č. 2 - Závěrka školy
Závěrka školy 2011 (viz příloha) byla schválena všemi hlasy.

K bodu č. 3 - Rozpočtové opatření č. 1/2012
Rozpočtové opatření č.1 (viz příloha) bylo schváleno všemi hlasy.

K bodu č. 4 - Projednání výsledku přezkoumání hospodaření obce Pičín za rok 2011
      Přezkoumání hospodaření obce Pičín na rok 2011 (viz příloha) bez připomínek.

      
      K bodu č. 5 -      Pasport č.p. 47 a souhlas k     dělení pozemku Ing. Karel Nedoma  
      Starosta informoval, že stavební úřad v Jincích předběžně souhlasí s dělením pozemků, geometrický 

plán bude zpracován, bude hrazen panem Nedomou. 

      K bodu č. 6 - Nabídky na zabezpečovačku ČOV
      Byly předložené 2 nabídky, je třeba je doplnit o možnost napojení na mobil. 

      K bodu č. 7 - Umístění dopravních značek
    PČR a MěÚ Příbram schválili umístění značek u Pohádkové země, na základě srovnání cen byla 

vybrána firma Petrovic. Objednávka dopravních značek u této firmy byla schválena všemi hlasy. 

      K bodu č. 8 -    Komunikace okolo Berana k     Vokurkům (přístup)  
Komunikace  v  daném  úseku  na  základě  dopisu  pana  S.  Vokurky  st.  (viz  příloha),  která  byla 
poškozená při  budování kanalizace, bude upravena tak, aby byla zprůjezděna firmou Zvánovec. 
Schváleno všemi hlasy.

      K bodu č. 9 - Úvěr poptávka
   Výše  úvěru  na  dofinancování  kanalizace  bude  9  mil.  Kč,  v  poptávce  bude  zahrnuta  možnost 

předčasného  splacení  úvěru.  Podklady  pro  poptávku  zpracuje  místostarostka  Lenka  Kupková. 
Schváleno všemi hlasy.

      K bodu č. 10 - Hasičské auto
Nákup hasičského vozidla RTO z Jinců,  vozidlo bylo zařazeno do IZS, byl zpracován znalecký 
posudek. Nákup byl schválen všemi hlasy.

K bodu č. 11        Pojištění ČOV  
Bylo sjednáno  pojištění ČOV u České pojišťovny (viz příloha). Bez připomínek.

K  bodu č. 12           Smlouva Bímová  
Smlouva v podobě v jaké byla předložena nebyla schválena, zastupitelstvo doporučuje zaplatit paní 



Bímové provedené práce na základě faktury se soupisem provedených prací.

K bodu č. 13           Dodatek k     smlouvě Karas TDI  
Ke smlouvě pana Karase byl vypracován dodatek (viz příloha). Cena smlouvy zůstala stejná, na 
základě aktuálních potřeb byl rozšířen předmět zakázky o dozor nad zkušebním provozem. Dodatek 
smlouvy byl schválen všemi hlasy. 

K bodu č. 14.           Změna ÚP Klimtová, Peták atd.  
Další  žádosti  o  změnu  ÚP  lze  předkládat  do  30.9.2012  tak,  aby  mohly  být  zadány  jednou 
objednávkou.  Po  tomto  termínu  se  rozhodne,  které  pozemky  se  do  změny  zařadí,  zpracování 
dokumentace ke změně ÚP budou hradit žadatelé poměrnou částí. 

K bodu č. 15.           Smlouva Kubíček  
Smlouva s firmou Kubíček na servis dmychadel na ČOV (viz příloha) byla schválena všemi hlasy.

K bodu č. 16.           Smlouva Eko-kom  
Smlouva s firmou Eko – kom na zapůjčení kontejnerů na dělitelný odpad (viz příloha) byla 
schválena všemi hlasy. 

K bodu č.  17.           Různé  
1. Zastupitelé byli seznámeni se zprávou o provozu ČOV – viz příloha

2. Informace o umístění plynovodu u pana Mezery ml. Viz příloha.

3. Připravují se podklady na převod plynovodu na RWE. Jedná se o ceně odkupu.

4. Ukládání přebytečného materiálu do pískovny v Bukové viz příloha.

5. Úbytek  vody  ve  studních  v  souvislosti  s  výstavbou  kanalizace  bude  posouzeno 
hydrogeologem. Jedná se o studny u p. Peniakové,  p.  Zítka,  p. Milana Prokeše,  p.  Jany 
Burešové. Situace bude pod dohledem hydrogeologa sledovaná. 

6. Seznam nezaplacených přípojek bude předložen na příští schůzi. Zajistí pan starosta.

7. Potřeba opravit svody na budově restaurace bude projednáno s nájemcem.

8. Kanalizace  v  ulici  u  pana  Filly  a  Mochána  bude  umístěna  pod dešťovou kanalizaci.  V 
důsledku toho vzniknou nepředpokládané vícepráce.

9. Schválen nákup vysokotlaké čističky pro potřeby údržby ČOV.

10. Majitel bytovek (bývalé lesácké – viz příloha) žádá o snížení poplatku za připojení na ČOV. 
Zastupitelstvo nesouhlasí. Platba bude 12.000,- Kč za celou nemovitost jako PO nebo za 
každý byt 8.000,- Kč jako za jednotlivé bytové jednotky.

11. Napojení  kuchyně  ve  škole  na  kanalizaci  se  musí  vyřešit  přes  prázdniny,  zřejmě  je 
kanalizace vyústěna na více místech.

12. Přístup na parcelu pana Šrajna – nabízí  se možnost vykoupení  cesty obcí,  bude se dále 
jednat.



K bodu č. 18

Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva  Obce Pičín dne 28.6. 2012

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje:

1.Jmenování  ověřovatelů  zápisu  Jarmily  Krásové  a  Moniky  Peniakové, 
zapisovatele zápisu Ing. Josefa Bedřicha.

2. Kontrolu usnesení ze zápisů z 26.4.2012

3. Závěrku školy za rok 2011 (viz příloha).

4. Rozpočtové opatření 1/2012 (viz příloha)

5. Doplnění nabídek na zabezpečení ČOV o možnost napojení na mobil.  

6. Objednání dopravních značek k Pohádkové zemi u firmy Petrovic.

7. Opravu komunikace okolo p. Berana.

8. Výši úvěru na dofinancování kanalizace 9 mil. a zpracování poptávky na tento úvěr. 

9. Nákup hasičského vozidla RTO z Jinců (viz znalecký posudek).

10. Dodatek ke smlouvě s panem Karasem TDI (viz příloha). 

11. Termín  do 30.9.2012 pro podávání žádostí  o změnu ÚP   tak, aby mohly být zadány jednou 
objednávkou.  Po  tomto  termínu  se  rozhodne,  které  pozemky  se  do  změny  zařadí,  zpracování 
dokumentace ke změně ÚP budou hradit žadatelé poměrnou částí. 

12. Smlouvu s firmou Kubíček na servis dmychadel na ČOV (viz příloha) byla schválena všemi 
hlasy.

13. Smlouvu s firmou Eko – kom na zapůjčení kontejnerů na dělitelný odpad (viz příloha).

14. Nákup vysokotlaké čističky pro potřeby údržby ČOV.

Zastupitelstvo obce Pičín neschvaluje:

1.  Smlouvu s paní Bímovou, zastupitelstvo doporučuje zaplatit paní Bímové provedené práce na 
základě faktury se soupisem provedených prací a další smlouvu nezavírat a zajistit  administraci 
dotace vlastními silami.

2. Snížení poplatku za připojení na ČOV u bytovky (dříve lesácké). Platba bude 12.000,- Kč za 
celou nemovitost jako PO nebo za každý byt 8.000,- Kč jako za jednotlivé bytové jednotky.
 



Zastupitelstvo obec bere na vědomí:

1. Přezkoumání hospodaření obce Pičín na rok 2011 (viz příloha)
2. Uzavření pojištění ČOV u České pojišťovny (viz příloha).
3. Předběžný souhlas Stavebního úřadu v Jincích s dělením pozemku č.p. 47.

Zastupitelstvo ukládá:

1. Místostarostce připravit podklady pro poptávku na úvěr k dofinancování kanalizace.
2. Starostovi předložit na příští schůzi zastupitelstva seznam občanů, kteří nezaplatili poplatek 

na kanalizaci.
3. Zprávu o provozu ČOV – viz příloha
4. Informaci o umístění plynovodu u pana Mezery ml. Viz příloha.
5. Přípravu podkladů na převod plynovodu na RWE. Jedná se o ceně odkupu.
6. Ukládání přebytečného materiálu do pískovny v Bukové viz příloha.
7. Úbytek  vody  ve  studních  v  souvislosti  s  výstavbou  kanalizace,  což  bude  posouzeno 

hydrogeologem.  Jedná  se  o  studny  u  p.  Peniakové,  p.  Zítka,  Milana  Prokeše,  p.  Jany 
Burešové. 

8. Potřebu opravy svodů na budově restaurace bude projednáno s nájemcem.
9. Zpracování výkazu výměr na silnice pro opravy po budování kanalizace.
10. Nutnost řešení napojení kuchyně ve škole na kanalizaci.
11. Potřebu řešení přístupu na parcelu pana Šrajna – nabízí se možnost vykoupení cesty obcí, 

bude se dále jednat.

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

Jednání bylo ukončeno ve 21.30 

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

Ověřovatelé zápisu:

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

V Pičíně dne: 27.6.2012

Vyvěšeno dne:                                                                              Sejmuto dne:


