
ZÁPIS č. 9/2012 ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN 

konaného dne 18.10. 2012 od 18.30  na Obecním úřadě v Pičíně 
 

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

Kollert, Milana Mišůnová, Jarmila Krásová, Lenka Brettlová 

Omluveni: Ing. Josef Bedřich 

Ověřovatelé zápisu: Monika Peniaková, Petr Kollert 

Zapisovatel: Lenka Kupková 

 

Program jednání: 

 

1. ZAHÁJENÍ, KONTROLA ZÁPISU A USNESENÍ Z  4.10. 2012, SCHVÁLENÍ A 

DOPLNĚNÍ PROGRAMU 

2. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z MINULÉ SCHŮZE DNE 4.10. 2012 

3. VÝBĚR DODAVATELE NA ÚVĚR 

4. SMLOUVA NA ÚVĚR 

5. ROZPOČTOVÝ VÝHLED 

6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5 

7. POVĚŘENÍ KONTROLNÍHO VÝBORU 

8. SMLOUVA O SMLOUVĚ  BUDOUCÍ ČEZ 

9. PROBAČNÍ SLUŽBA 

10. RŮZNÉ 

11. USNESENÍ 

K bodu č. 1 

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

Ověřovateli zápisu byli jmenováni Monika Peniaková a Petr Kollert, zapisovatelem byla jmenována 

Lenka Kupková. Jmenování ověřovatelů a zapisovatele bylo schváleno všemi hlasy. Kontrola 

zápisu a usnesení ze dne 4.10. 2012 byla bez připomínek, schválena všemi hlasy. Program jednání 

byl schválen všemi hlasy. 

 

K bodu č. 2 – KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z MINULÉ SCHŮZE DNE 4.10. 2012 

1. Starosta Josef Mezera zadal zpracování změny ÚP. Informoval, že nyní platné ÚP jsou platné do 

roku 2012. Bylo vyvoláno jednání s arch. Kouřimským, byly mu předány podklady, které posoudí a 

připraví pro zastupitelstvo, navrhne cenu za zpracování ÚP a doporučí zastupitelstvu změny 

odpovídající současné legislativě. 

2. Starosta Josef Mezera objednal zpracování zjednodušené dopravní studie, která bude předložena 

zastupitelstvu,   zpracovatel předjedná navrhované řešení s policií ČR. Pan Dvořák byl o postupu 

řešení informován mailem. 

 

3. Starosta Josef Mezera vyžádal zpracování konkrétní nabídky na dodávku silové elektřiny. 

 

4. U pozemku k paní Brettlové jsou vytýčené sítě, aby  mohly být provedeny zemní práce na opravě 

příkopu. Práce budou zadané. 

 

5. Návrh rozpočtového výhledu v souvislosti se žádostí o úvěr, jeho čerpání a splácení byl 

zpracován a jeho předložení je součástí programu. 

 



6. Starosta a místostarostové jednali s firmami, které budou pracovat na opravách komunikací, 

zdržení způsobené objížďkou, změnou dodavatele a průtahy při vyřizování souhlasu Městského 

úřadu Příbram k omezení dopravy by mělo být dohoněno, s opravami a homogenizací se má začít 

začátkem následujícího týdne od 22. 10. 2012. 

 

K bodu č. 3 – VÝBĚR DODAVATELE NA ÚVĚR 

Na  základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18.10.2012 a doporučení komise pro 

posouzení a hodnocení nabídek (viz příloha) byl  schválen vítěz poptávkového řízení na Poskytnutí 

investičního úvěru na akci Pičín – splašková kanalizace a ČOV - Česká spořitelna, a.s. , IČ 

45244782. Celková nabídková cena úvěru na 7.000.000,- Kč je 494.333,20 Kč. Schváleno všemi 

hlasy. 

 

K bodu č. 4 – SMLOUVA NA ÚVĚR 

Na základě výsledku poptávkového řízení na Poskytnutí investičního úvěru na akci Pičín – 

splašková kanalizace a ČOV schválilo zastupitelstvo všemi hlasy podpis v nabídce předložené 

Smlouvy na úvěr ve výši 7.000.000,- Kč s vybraným uchazečem - Českou spořitelnou, a.s.,  IČ 

45244782 za celkovou nabídkovou cenu úvěru 494.333,20 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu 

podpisem této smlouvy. Schváleno všemi hlasy 

 

K bodu č. 5 – ROZPOČTOVÝ VÝHLED 

Předložený rozpočtový výhled na roky 2013 – 2015 (viz příloha) byl schválen všemi hlasy.  

K bodu č. 6 – ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o  schváleném rozpočtovém opatření č. 5. 

 

K bodu č. 7 – POVĚŘENÍ KONTROLNÍHO VÝBORU 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o pověření kontrolního výboru k provedení 

kontroly.  

K bodu č. 8 – SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ 

Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby IV-12-6015193, 

Pičín, KNN pro p.č. 1357/2 (viz příloha) byla schválena všemi hlasy. 

K bodu č. 9 – PROBAČNÍ SLUŽBA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5 

Starosta Josef Mezera informoval, že Okresní soud - probační služba udělil souhlas k odpracování 

obecně prospěšných prací u Obce Pičín ( p. Ehrlich). 

 

K bodu č. 10 - RŮZNÉ 

 

1. Požadavek manželů Vackových na osvětlení a umístění zrcadla k odbočce na Draha - požadavek 

bude posouzen v rámci schvalování rozpočtu na rok 2013. V letošním roce i v příštích letech je 

prioritou dofinancování kanalizace a splácení úvěru na kanalizaci 

 

2. Pan Filla nabídl obci k odkupu parc.č.1038/10 – přístup obce k vodárně a 1038/1 - dořešení 

břemen na kanalizaci. Zastupitelstvo souhlasí s odkoupením, cena bude předmětem dalšího jednání. 

 

 



K bodu č.11 

 

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva  Obce Pičín dne 18. 10. 2012 

 
Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje: 

 

1. Jmenování ověřovatelů zápisu Moniky Peniakové a Petra Kollerta,  zapisovatelky  Lenky 

Kupkové. 

 

2. Usnesení ze zápisu z 4.10.2012 a program jednání. 

 

3. Na  základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18.10.2012 a doporučení komise 

pro posouzení a hodnocení nabídek (viz příloha) vítěze poptávkového řízení na Poskytnutí 

investičního úvěru na akci Pičín – splašková kanalizace a ČOV - Česká spořitelna, a.s. , IČ 

45244782. Celková nabídková cena úvěru je 494.333,20 Kč.  

 

4. Na základě výsledku poptávkového řízení na Poskytnutí investičního úvěru na akci Pičín – 

splašková kanalizace a ČOV  podpis Smlouvy na úvěr ve výši 7.000.000,- Kč s vybraným 

uchazečem - Českou spořitelnou, a.s.,  IČ 45244782 za celkovou nabídkovou cenu úvěru 

494.333,20 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

5. Rozpočtový výhled na roky 2013 – 2015 (viz příloha ) 

 

6. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby IV-12-

6015193, Pičín, KNN pro p.č. 1357/2 (viz příloha). 

 

7. Odkoupení parcel parc.č.1038/10 – přístup obce k vodárně a 1038/1 - dořešení břemen na 

kanalizaci od pana Filly. 

 

Zastupitelstvo obce Pičín bere na vědomí: 

 

1. Informaci o  schváleném rozpočtovém opatření č. 5. 

2. Informaci starosty o pověření kontrolního výboru k provedení kontroly. 

3. Informaci starosty, že Okresní soud - probační služba udělil souhlas k odpracování obecně 

prospěšných prací u Obce Pičín (p. Ehrlich). 

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy. 

Jednání bylo ukončeno v 20.15 

 

 

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

   Josef Mezera, starosta obce                                      

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

    Monika Peniaková                                                           Petr Kollert                              

                                                                                                                                                   

V Pičíně dne: 18.10.2011 

 

Vyvěšeno dne:                                                                              Sejmuto dne: 


