
ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN 

konaného dne 4.10. 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, Jarmila Krásová, Lenka Brettlová 

 

Ověřovatelé zápisu: Lenka Brettlová, Jarmila Krásová 

 

Zapisovatel: Ing. Josef Bedřich 

 

Program jednání: 

 

1. ZAHÁJENÍ, KONTROLA ZÁPISU A USNESENÍ Z  6. 9. 2012, SCHVÁLENÍ A 

DOPLNĚNÍ PROGRAMU 

2. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z MINULÉ SCHŮZE DNE 6. 9. 2012 

3. ÚZEMNÍ PLÁN – POSOUZENÍ A SCHVÁLENÍ NÁVRHŮ NA ZMĚNU ÚP 

4. POPLATKY ZA ODPAD 

5. VYJÁDŘENÍ K REKONSTRUKCI PLYNOVODU 

6. ŽÁDOST O VÝMĚNU POZEMKU 

7. STOČNÉ V POHÁDKOVÉ ZEMI 

8. NABÍDKA SILOVÉ ELEKTŘINY 

9. VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI STAVBY 

10. KOUPĚ POZEMKU 

11. HOMOGENIZACE, OPRAVA KOMUNIKACÍ A SITUACE V DŮSLEDKU 

OBJÍŽĎKY OBCÍ 

12. DOPRAVNÍ SITUACE NA VRŠKU, INFORMACE PRO PANA DVOŘÁKA 

13. ZÁBRADLÍ U ŠKOLY 

14. ROZPOČTOVÝ VÝHLED A PŘÍPRAVA  ROZPOČTU 2013 

 

K bodu č. 1 

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

Ověřovateli zápisu byli jmenováni Jarmila Krásová a Lenka Brettlová, zapisovatelem byl jmenován 

Ing. Josef Bedřich. Jmenování ověřovatelů a zapisovatele bylo schváleno všemi hlasy. Kontrola 

zápisu a usnesení ze dne 6. 9. 2012 byla bez připomínek, schválena všemi hlasy. Program jednání 

byl schválen všemi hlasy. 

 

K bodu č. 2 – KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z MINULÉ SCHŮZE DNE 6. 9. 2012 

1. Je možné dát vodoměr na hospodu, druhý společný na ostatní objekty, na školu lze také 

vodoměr umístit na přívod ze studny. Informoval Stanislav Vokurka. 

2. Proběhlo jednání k problému umístění dopravního značení na Vršek, na odboru dopravy 

bylo zjištěno, že značku začátek obce nelze posunout ke hřbitovu, protože je to v rozporu 

s vyhláškou k zákonu o pozemních komunikacích, nejsou splněny podmínka soustavně 

zastavitelného území obce dle tohoto zákona a vyhlášky. Ve věci dopravní studie pro tuto 

lokalitu probíhá výběr firmy, která zpracuje studii podle požadavků obce. O postupu byl 

informován pan Dvořák dopisem ze dne 2. 10. 2012. Informoval starosta a místostarostka. 



3. Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace kanalizace byla odeslána MZ 1.10.2012, 

s firmou Zvánovec bylo vedeno jednání o možném splátkovém kalendáři, dohoda bude 

uzavřena po uzavření úvěrové smlouvy s vybranou bankou. Informovala místostarostka. 

4. Byla uzavřena Smlouva s firmou Softender na zřízení profilu zadavatele, byl zřízen profil 

zadavatele, byla na něm dne 1.10.2012 zveřejněna Výzva k podání nabídky na úvěr na 

dofinancování kanalizace. Výzva byla zveřejněna i na webových stránkách obce a byly 

přímo osloveny tyto banky: ČSOB Příbram, ČS Příbram, KB Příbram. Otvírání obálek 

proběhne dne 18.10.2012 v 11.00 na Obecním úřadě v Pičíně. Komise pro otvírání obálek a 

hodnocení nabídek byla schválena ve složení: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka 

Kupková, Milana Mišůnová, Petr Kollert, náhradnice Lenka Brettlová. Rozhodnutí komise 

bude předloženo zastupitelstvu ke schválení na schůzi zastupitelstva dne 18.10.2012 v 18.30 

na Obecním úřadě v Pičíně. Zúčastněným finančním ústavům bude zasláno rozhodnutí 

výběrové komise písemně. Schváleno všemi hlasy. 

 

K bodu č. 3 – ÚZEMNÍ PLÁN – POSOUZENÍ A SCHVÁLENÍ NÁVRHŮ NA ZMĚNU ÚP 

O všech podaných návrzích budou vedena jednání s architektem Kouřimským, kterého se zúčastní 

starosta a zastupitelka Milana Mišůnová. Podle cenové nabídky na zpracování změn doporučených 

architektem a odsouhlasených zastupitelstvem bude rozhodnuto o způsobu úhrady zpracování 

dokumentace. Schváleno všemi hlasy. 

 

K bodu č. 4 – POPLATKY ZA ODPAD 

Pro příští období se bude odpad hradit jako dosud.  Schváleno všemi hlasy. 

K bodu č. 5 – VYJÁDŘENÍ K REKONSTRUKCI PLYNOVODU 

Rekonstrukce VTL (viz příloha) – schváleno všemi hlasy. 

 

K bodu č. 6 – ŽÁDOST O VÝMĚNU POZEMKU - PANÍ KUČEROVÁ 

K žádosti paní Kučerové (viz příloha) – pozemky nejsou ve vlastnictví obce, ke směně nemůže 

dojít, protože původní vlastník pozemku je církev. Žádost zamítnuta. Schváleno všemi hlasy. 

 

K bodu č. 7 – STOČNÉ V POHÁDKOVÉ ZEMI 

Stočné v Pohádkové zemi bude stanoveno na základě měření vodoměrem dle vyhlášky. Schváleno 

všemi hlasy. 

K bodu č. 8 – NABÍDKA SILOVÉ ELEKTŘINY 
Nabídka (viz příloha) jiného tarifu, obec požádá o zpracování konkrétní nabídky, poté bude 

rozhodnuto. ČEZ také informoval o povinnosti okleštění dřevin sahajících do vedení. Zajistí 

starosta. Schváleno všemi hlasy. 

 

K bodu č. 9 – VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI STAVBY 

K žádosti paní Kučerové (viz příloha) se zastupitelstvo nemůže vyjádřit, protože stavba není 

zlegalizovaná, nelze vydávat stanovisko k její opravě. Jmenovaná stavba je též na pozemcích 

církve. Schváleno všemi hlasy. 

 

 

 

 



K bodu č. 10 – KOUPĚ POZEMKU 

K návrhu na dělení pozemku a návrhu  možnosti odkoupení části pozemku  parc. č.1038 k.ú. Pičín  

za 100,-Kč/m2 pana Miroslava Filly a paní Marie Bryndové (viz příloha). Zastupitelstvo souhlasí za 

podmínky, že bude zároveň uzavřena smlouva o věcném břemeni na vodovod. Schváleno všemi 

hlasy. 

 

K bodu č. 11 – HOMOGENIZACE, OPRAVA KOMUNIKACÍ A SITUACE V DŮSLEDKU 

OBJÍŽĎKY OBCÍ 

Homogenizace bude dle příslibu dodavatele zahájena do 14 ti dnů, bylo zadáno dopravní značení 

v souvislosti s prováděním homogenizace. Místní komunikace budou opraveny následně. 

Informoval starosta. 

 

K bodu č.12 – DOPRAVNÍ SITUACE NA VRŠKU, INFORMACE PRO PANA DVOŘÁKA 

viz plnění úkolů bod 2 

 

K bodu č. 13 – ZÁBRADLÍ U ŠKOLY 

Firma Kolařík provede opravu a zvýšení zábradlí u školy k zajištění bezpečnosti dětí  do konce roku 

2012. Bylo konzultováno s odborem dopravy, není třeba žádat o souhlas. Schváleno všemi hlasy. 

 

K bodu č. 14 – ROZPOČTOVÝ VÝHLED A PŘÍPRAVA  ROZPOČTU 2013 

Informace o přípravě rozpočtu a rozpočtového výhledu na základě letošního čerpání finančních 

prostředků na účtech a předpokládaného čerpání úvěru, splácení úvěru a platby úroků. Zastupitelé 

byli vyzváni k předkládání návrhů. 

 

K bodu č. 15 - RŮZNÉ 

a) Osvětlení u bytovek – bude provedena oprava. V Žirovech byla také provedena oprava 

osvětlení. Informoval starosta. 

b) Veřejný rozhlas – je na něm porucha, je citlivý na bouřky, je objednaná oprava. Informoval 

starosta. 

c) Urgována potřeba opravy příkopu a přejezdu u paní Brettlové, je třeba vytýčit kabel. Zajistí 

Josef Mezera. 

 

 

K bodu č. 16 

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva  Obce Pičín dne 4. 10. 2012 

 
Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje: 

 

1. Jmenování ověřovatelů zápisu Lenky Brettlové a Jarmily Krásové,                                              

zapisovatele  Ing. Josefa Bedřicha. 

 

2. Usnesení ze zápisu z 6.9. 2012 a program jednání. 

 

3. Komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, 

Lenka Kupková, Milana Mišůnová,  Petr Kollert, náhradnice Lenka Brettlová. Rozhodnutí komise 

bude předloženo zastupitelstvu ke schválení na schůzi zastupitelstva dne 18.10.2012 v 18.30 na 



Obecním úřadě v Pičíně. Zúčastněným finančním ústavům, které podají nabídky bude zasláno 

rozhodnutí výběrové komise písemně. Schváleno všemi hlasy. 

 

5. Vyvolání jednání s ing.arch. Kouřimským o dalším postupu a předložených návrzích změn ÚP. 

 

6. Poplatky za odpad v dosavadní výši. 

 

7. Rekonstrukci VTL (viz příloha) 

 

8. Stanovení stočného v Pohádkové zemi na základě měření vodoměrem dle vyhlášky.  

 

9. Zpracování konkrétní nabídky silové elektřiny v souvislosti s podanou nabídkou (viz příloha). 

 

10. Návrh Miroslava Filly a Marie Bryndové (viz příloha) na dělení pozemku a odkoupení části 

pozemku  parc. č.1038 k.ú. Pičín od pana Filly a paní Bryndové za 100,-Kč/m2 za podmínky, že 

bude zároveň uzavřena smlouva o věcném břemeni na vodovod. 

 

11. Vybudování dřevěného zábradlí k zajištění bezpečnosti u školy firmou Kolařík spol. s r.o. 

 

12. Opravu příkopu a přejezdu u paní Brettlové, vytýčení kabelu.  

 

13. Konání zastupitelstva dne 18.10.2012 v 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně. 

 

Zastupitelstvo obce Pičín neschvaluje: 

 

1. Žádost o výměnu pozemků paní Kučerové (viz příloha) 

2. Podání vyjádření k existenci stavby, protože stavba není legalizovaná. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  
1. Možnost umístění vodoměrů na školu a provozovny. 

2. Informaci o postupu ve věci dopravní situace na Vršku. 

3. Podání žádosti o prodloužení termínu ukončení realizace akce budování kanalizace na MZ. 

4. Zřízení profilu zadavatele a vyvěšení Výzvy k podání nabídek na úvěr. 

5. Informaci o plánovaném termínu homogenizace a opravy místních komunikací. 

6. Informaci o přípravě rozpočtového výhledu a rozpočtu na rok 2013 a potřebě spolupráce se 

všemi členy zastupitelstva. 

7. Informaci o opravě osvětlení a rozhlasu. 

8. Informaci o povinnosti okleštění dřevin ve vedení na soukromých pozemcích. 

 

Zastupitelstvo ukládá: 

1. Starostovi Josefu Mezerovi zadat zpracování změny ÚP. 

2. Starostovi Josefu Mezerovi objednat zpracování dopravní studie na Vršku, k jednání 

přizvat pana Dvořáka. 

3. Starostovi Josefu Mezerovi vyžádat si zpracování konkrétní nabídky na dodávku silové 

elektřiny. 

4. Zadat vytýčení kabelu u paní Brettlové, aby mohl být opraven příkop a přejezd. Zadat 

opravu. 

5. Místostarostům připravit návrh rozpočtového výhledu v souvislosti se žádostí o úvěr, 

jeho čerpání a splácení  na zastupitelstvo dne 18.10.2012, pracovat na přípravě rozpočtu 

na rok 2013. 

6. Starostovi a místostarostům kontrolovat opravy komunikací a přislíbené termíny. 

 



 

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy. 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20.30 

 

 

 

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

   Josef Mezera, starosta obce                                      

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

         Lenka Brettlová                                                             Jarmila Krásová 

                                                                                                                                                   

 

V Pičíně dne: 4.10.2011 

 

Vyvěšeno dne:                                                                              Sejmuto dne: 


