
ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN 

konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30  na Obecním úřadě v Pičíně 
 

Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika 

Peniaková,  Ing. Petr Kollert, Milana Mišůnová, Ondřej Dvořák DiS 

 

Omluveni: Jarmila Krásová, Lenka Brettlová 

Ověřovatelé zápisu: Milana Mišůnová, Ing. Petr Kollert 

 

Zapisovatel: Ing. Josef Bedřich 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, kontrola zápisu a usnesení ze dne 28. 6. 2012, schválení a doplnění programu 

2. Petice obyvatel Vršku 

3. Rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4/2012 

4. Úvěr na dofinancování kanalizace 

5. Územní plán – změny 

6. Darovací smlouva 

7. Stočné ve škole a ostatních provozech, u osob hlášených na obci 

8. Platby za připojení na kanalizaci 

9. Oprava komunikací po kanalizaci 

10. Informace o výstavbě kanalizace 

11. Zrušení hasičského auta 

12. Veřejně prospěšné práce  

13. Různé 

- Dopravní značení během posvícení 

- Územní souhlas a souhlas s dělením pozemků 

- Dílčí přezkoumání hospodaření  

- Žádost svazu včelařů o příspěvek 

- Znalecký posudek na hasičské auto 

- Česká pošta 

- Nedoplatek p. Pinc 

- Květoslava Divoká a Břetislav Gregorek – přísedící u soudu 

- Zřízení profilu zadavatele 

14. Usnesení 

 

K bodu č. 1 

Zahájení provedl starosta obce Josef Mezera. Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. 

Ověřovateli zápisu byli jmenováni Milana Mišůnová a Petr Kollert,                                              

zapisovatelem byl jmenován Ing. Josef Bedřich. Jmenování ověřovatelů a zapisovatele bylo 

schváleno všemi hlasy. Kontrola zápisu ze dne 28.6.2012 byla bez připomínek, schválena všemi 

hlasy. Program jednání byl  schválen všemi hlasy. 

 

K bodu č. 2 – Petice obyvatel Vršku 
Na základě předložené petice obyvatel Vršku na zřízení zóny s omezenou rychlostí (viz příloha) byl 

navržen tento postup: 1. Zjistit, za jakých podmínek lze posunout značku začátek a konec obce tak, 

aby omezení rychlosti na 50 km/hod bylo jasně platné i pro Vršek. 2. Informovat se, za jakých 

podmínek by bylo možné zřídit zónu dle petice, nechat vypracovat studii a zjistit předpokládané 

náklady na realizaci. Pana Dvořáka jako zástupce občanů, kteří petici podepsali, informovat o 

dalším postupu a zvát ho na schůzky v této věci. Před realizací tohoto záměru je třeba realizovat již 

zpracovanou dopravní studii u školy a zajistit financování obou záměrů. Zajistí Josef Mezera a 



Lenka Kupková. Schváleno všemi hlasy. 

 

 

K bodu č. 3 – Rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4/2012 

Předložené rozpočtové (viz příloha) opatření bylo schváleno všemi hlasy. 

 

K bodu č. 4 – Úvěr na dofinancování kanalizace 

Předložený text poptávky (viz příloha) byl schválen všemi hlasy. 

  

K bodu č. 5 – Územní plán – změny 

Starosta seznámil zastupitelstvo s podanými žádostmi o změnu ÚP. Termín pro podání žádostí je do 

konce září. 

 

K bodu č. 6 – Darovací smlouva 

Darovací smlouva RNDr. Kupkové na převod poz.par.č.367/6 o výměře 102 m
2
, poz.par.č.390/6  o 

výměře 346 m
2
, poz.par.č.390/9  o výměře 114 m

2
 a poz.par.č.390/14  o výměře 73 m

2
 vše v 

k.ú.Pičín, zapsaných Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram 

na LV č.188 v části BLVv k.ú.Pičín, obec Pičín do vlastnictví obce. Darovací smlouva (viz příloha) 

byla schválena všemi hlasy. 

 

K bodu č. 7 – Stočné ve škole a ostatních provozovnách, u osob hlášených na obci 

Stočné ve škole a ostatních provozech v obci bude stanoveno na základě zjištění technického stavu 

a možností umístění vodoměrů do těchto provozoven. Stočné bude stanoveno jednotně buď 

výpočtem dle vyhlášky nebo měřením. Obdobně se bude postupovat u pošty a prodejny. Podklady 

pro stanovení stočného u provozoven zajistí Stanislav Vokurka. 

 Za občany, které rodina přihlásila na obec, ale bydlí u své rodiny, bude stočné platit rodina, u které 

bydlí. Schváleno všemi hlasy. 

 

K bodu č. 8 – Platby za připojení na kanalizaci 

Byla provedena kontrola plateb za připojení dle evidence OÚ, občané, kteří dosud platbu neuhradili, 

budou vyzváni k úhradě. Občané mají do 10 dnů od připojení uzavřít Smlouvu o stočném 

s Obecním úřadem, platit jsou podle zákona o vodách povinni i když Smlouvu nepodepíší, pokud 

jsou připojeni. 

 

K bodu č. 9 – Oprava komunikací po kanalizaci 

Po vybudování kanalizace bude v měsíci září probíhat na krajských komunikacích homogenizace, 

po jejím ukončení bude probíhat oprava místních komunikací. 

 

K bodu č. 10 – Informace o výstavbě kanalizace 

Starosta pověřen projednáním splátkového kalendáře s firmou Zvánovec a v souvislosti se 

zajišťováním finančních prostředků na dofinancování akce byl pověřen podáním žádosti o 

prodloužení termínu ukončení akce do 30.6.2013. Schváleno všemi hlasy. 

 

K bodu č. 11 – Zrušení hasičského auta 

Původní hasičské auto Avia je bez STK a se závadami, bude odhlášeno a ekologicky zlikvidováno. 

K likvidaci bude předložen protokol o likvidaci. Zajištěním likvidace byl pověřen starosta. 

Schváleno všemi hlasy. 

 

 

K bodu č.12 – Veřejně prospěšné práce 

Na základě žádosti  Petra Ehrlicha,  Pičín 124, odsouzeného k vykonávání veřejně prospěšných 



prací schválilo zastupitelstvo, aby vykonával  veřejně prospěšné práce v katastru obce. 

 

K bodu č. 13– Různé 

 

a) Dopravní značení během posvícení bude provedeno na základě rozhodnutí o užívání 

komunikace, zajistí starosta. 

 

b) Územní souhlas a souhlas s dělením pozemků (viz příloha). Byl schválen záměr prodeje 

nebo směny pozemků pana Nedomy, Pičín 47 dle geometrického plánu č. 656-17/2012 - 

pozemky na nichž stojí RD – úprava hranic v souladu se skutečným stavem.   

 

c) Dílčí přezkoumání hospodaření – bylo předáno pověření finančnímu výboru k provedení 

kontroly na Obecním úřadě a na ZŠ a MŠ. Kontrola bude vykonána do 30.9.2012.  

 

 

d) Žádost svazu včelařů o příspěvek v částce 3.000,- Kč byla schválena všemi hlasy. 

 

 

e) Znalecký posudek na hasičské auto Š 706 RTO byl zpracován, auto již bylo přivezeno. 

 

f) Česká pošta v obci od 1.9. 2012 nebude zajišťovat roznášku pošty,  roznášku budou 

zajišťovat doručovatelky z Pošty Příbram rozvozem autem.  Úřadovna bude fungovat 

nadále. Pro případ další reorganizace České pošty zastupitelstvo pověřuje starostu činit 

kroky k udržení poštovního úřadu v Pičíně. 

 

 

g) Nedoplatek p. Jan Pinc, Pičín 149 – zastupitelstvo schvaluje vyřazení pohledávky z účetní 

evidence. 

 

 

h) Květoslava Divoká a Břetislav Gregorek – zastupitelstvo schvaluje jejich jmenování 

přísedícími u soudu v Příbrami. 

 

i) Zřízení profilu zadavatele – místostarostka informovala o potřebě zřídit profil zadavatele 

v souladu s platný zákonem o veřejných zakázkách. Bylo schváleno založení profilu na 

www.softeder.cz s platbou za každou zveřejněnou zakázku. 

 

 

j) Zastupitelstvo v říjnu bude 4.10.2012 vzhledem k termínu konání krajských voleb. 

 

 

K bodu č. 14 

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva  Obce Pičín dne 6.9. 2012 

 
Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje: 

 

1. Jmenování ověřovatelů zápisu Milany Mišůnové a Petra Kollerta,                                              

zapisovatele zápisu Ing. Josefa Bedřicha. 

 

2. Usnesení ze zápisu z 28. 6. 2012 a program jednání. 

 

3. Zpracování dopravní studie v lokalitě na Vršku v souvislosti s peticí obyvatel na vybudování 

http://www.softeder.cz/


zóny 30 km v této lokalitě, zjistit finanční náročnost realizace zóny v této lokalitě,  zjištění 

podmínek posunutí značek začátek a konec obce tak, aby se omezení rychlosti vyplývající z jejího 

umístění jasně vztahovalo i k této lokalitě. 

 

4. Rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4/2012 (viz příloha). 

 

5. Text poptávky na úvěr  dofinancování kanalizace (viz příloha). 

 

6. Darovací smlouvu RNDr. Kupkové (viz příloha) na převod poz.par.č.367/6 o výměře 102 m
2
, 

poz.par.č.390/6 o výměře 346 m
2
, poz.par.č.390/9  o výměře 114 m

2
 a poz.par.č.390/14  o výměře 

73 m
2
 vše v k.ú.Pičín, zapsaných Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním 

pracovištěm Příbram na LV č.188 v části BLVv k.ú.Pičín, obec Pičín do vlastnictví obce.   

 

7. Za občany, které rodina přihlásila na obec, ale bydlí u své rodiny, bude stočné platit rodina, u 

které bydlí. 

 

8. Ekologickou likvidaci hasičského auta. 

 

8. Záměr prodeje nebo směny pozemků u pana  Nedomy,  Pičín 47 dle geometrického plánu č. 656-

17/2012(viz příloha). 

 

9. Příspěvek Svazu včelařů ve výši 3.000,- Kč. 

 

10. Vyřazení pohledávky pana Jana Pince, Pičín 149 z účetní evidence. 

 

11. Jmenování Květoslavy Divoké a Stanislava Gregorka přísedícími u soudu. 

 

12. Zřízení profilu zadavatele na www.softeder.cz s platbou za každou zveřejněnou zakázku. 

  

13. Vykonávání veřejně prospěšných prací v katastru obce p. Petrem Ehrlichem, Pičín 124, 

odsouzeného, aby  vykonával  veřejně prospěšné práce. 

 

 

Zastupitelstvo obec bere na vědomí: 

1. Předložené žádosti o změnu ÚP. 

2. Způsob stanovení stočného ve škole a provozech restaurace, obchodu a pošty. 

3. Platby za připojení na kanalizaci. 

4. Informaci o opravě komunikací po kanalizaci. 

5. Informaci o stavu realizace budování kanalizace a o dalším postupu. 

6. Informaci o způsobu likvidace hasičského auta. 

7. Informaci o umístění dopravního značení během posvícení. 

8. Informaci o pokynu k provedení dílčí kontroly hospodaření finančnímu výboru. 

9. Informaci o zpracování znaleckého posudku na hasičské auto a o jeho převozu do Pičína. 

10. Informaci o omezení provozu pošty v obci. 

11. Termín příštího zastupitelstva dne 4.10.2012 v 18.30 na Obecním úřadě Pičín. 

 

 

Zastupitelstvo ukládá: 

1. Stanislavu Vokurkovi zjistit technické podmínky pro umístění vodoměrů do školy a 

provozoven. 

2. Starostovi obce a místostarostce zadat zpracování dopravní studie a zjistit podmínky 

pro přemístění značky začátek a konec obce u lokality pod Vrškem. 

http://www.softeder.cz/


3. Starostovi projednat s firmou Zvánovec splátkový kalendář a podat žádost o 

prodloužení termínu ukončení akce do 30.6.2013.  

4. Starostovi Josefu Mezerovi činit potřebné kroky k udržení činnosti úřadu České 

pošty v Pičíně. 

 

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy. 

 

Jednání bylo ukončeno ve 21.15  

 

 

 

….....................................................                            

   Josef Mezera, starosta obce                                      

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

…......................................................                             …............................................................ 

         Milana Mišůnová                                                             Ing. Petr Kollert 

                                                                                                                                                   

 

V Pičíně dne: 10.9..2012 

 

Vyvěšeno dne:                                                                              Sejmuto dne: 


