
ZÁPIS č. 11/2012 ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN 

konaného dne 6. 12. 2012 od 18.30  na Obecním úřadě v Pičíně 
 

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

Kollert, Milana Mišůnová, Jarmila Krásová, Lenka Brettlová 

Omluveni: Josef Mezera 

Ověřovatelé zápisu: Lenka Brettlová, Petr Kollert 

Zapisovatel: Ing. Josef Bedřich 

 

Program jednání: 

 

1. ZAHÁJENÍ, VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ, SCHVÁLENÍ 

PROGRAMU 

2. POVĚŘENÍ MÍSTOSTAROSTŮ K ZASTUPOVÁNÍ STAROSTY V DOBĚ JEHO 

NEPŘÍTOMNOSTI 

3. DOPLNĚNÍ A SCHVÁLENÍ NOVÉHO ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 

4. VYJÁDŘENÍ PANA STAROSTY 

5. SCHVÁLENÍ ROZPOČTU OBCE 

6. FAKTURA  ANNA BÍMOVÁ 

7. ZÁPIS KONTROLNÍ KOMISE 

8. USNESENÍ 

 

K bodu č. 1 - ZAHÁJENÍ, VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ, SCHVÁLENÍ 

PROGRAMU 

Zahájení provedla místostarostka Lenka Kupková. Konstatovala, že zasedání je usnášeníschopné. 

Ověřovateli zápisu byli jmenováni  Lenka Brettlová a ing. Petr Kollert, zapisovatelem byl jmenován 

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

zápisu a usnesení ze dne 15.11. 2012 bude provedena na schůzi zastupitelstva dne 13.12.2012. 

Program jednání byl schválen všemi hlasy. 

 

K bodu č. 2 – POVĚŘENÍ MÍSTOSTAROSTŮ K ZASTUPOVÁNÍ STAROSTY V DOBĚ 

JEHO NEPŘÍTOMNOSTI  

Zastupitelstvo pověřuje oba místostarosty rovným dílem zastupováním starosty v plném rozsahu 

jeho kompetencí podle § 99, 103, 110 a dalších § zákona o obcích v platném znění v době jeho 

nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1) podle § 104 

zákona o obcích. Každý místostarosta může jednat samostatně a podepisovat dokumenty 

samostatně. Zároveň zastupitelstvo ukládá starostovi obce, aby pro toto období předal 

místostarostům aktuální agendu, dokumentaci a další podklady, které bude třeba v době jeho 

nepřítomnosti řešit a sepsal s nimi o tom protokol. Schváleno všemi hlasy. 

K bodu č. 3 – DOPLNĚNÍ A SCHVÁLENÍ NOVÉHO ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 

Organizační řád obce se doplňuje takto: 

v čl. I bude nahrazena věta Obec zastupuje starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta. Větami: 

Obec zastupuje starosta. V jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 

odst. 3 a § 79 odst. 1) podle § 104 zákona o obcích v platném znění oba místostarostové rovným 

dílem v plném rozsahu jeho kompetencí podle § 99, 103, 110 a dalších zákona o obcích v platném 

znění. Každý místostarosta může jednat samostatně a podepisovat dokumenty samostatně. Starosta 

obce pro toto období předá místostarostům aktuální agendu, dokumentaci a další podklady, které 



bude třeba v době jeho nepřítomnosti řešit a sepsal s nimi o tom protokol. 

Zastupitelstvo schvaluje nové znění Organizačního řádu všemi hlasy. 

 

K bodu č. 4 – VYJÁDŘENÍ STAROSTY 

Zastupitelé byli seznámeni s vyjádřením pana starosty, že byl seznámen s návrhem dnešního 

Usnesení a že vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a současné neplánované a nečekané hospitalizaci 

nemohl předat celou agendu místostarostům, bude s nimi ale spolupracovat a postupně jim předávat 

potřebné podle toho, jak mu to umožní můj zdravotní stav. 

 

K bodu č. 5 – SCHVÁLENÍ ROZPOČTU OBCE 

Rozpočet obce byl vyvěšen na úřední desce a na webu obce Pičín od 19.11.2012. Zastupitelstvo 

schvaluje předložený rozpočet (viz příloha) jako přebytkový. Schváleno všemi hlasy. 

 

K bodu č. 6 – FAKTURA ANNA BÍMOVÁ 

Proplacení faktury ve výši 132.000,- Kč vs 242012 z 3.12.2012 - Anna Bímová, inženýrská činnost 

za zpracování žádosti a zajištění materiálů k dotaci Splašková kanalizace a ČOV Pičín nebylo 

schváleno, zastupitelé nesouhlasí s textem faktury, mandátní smlouva, na kterou se ve faktuře 

odvolává,  nebyla schválena, je třeba ve faktuře uvést soupis skutečně provedených prací, aby 

zastupitelstvo mohlo jejich skutečné provedení zkontrolovat. 

 

K bodu č. 7 – ZÁPIS KONTROLNÍ KOMISE 

Kontrolní komise předložila zápis z provedené kontroly. Zastupitelstvo se se zápisem seznámilo a 

bere ho na vědomí.  

 

K bodu č.8 

 

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva  Obce Pičín dne 6. 12. 2012 
 
Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje: 

 

1.Program jednání, jmenování ověřovatelů zápisu Moniky Peniakové a Petra Kollerta,  zapisovatele 

ing. Josefa Bedřicha. 

  

2. Usnesení ze zápisu z 15.11.2012 a program jednání. 

 

3. Pověření obou místostarostů rovným dílem zastupováním starosty v plném rozsahu jeho 

kompetencí podle § 99, 103, 110 a dalších § v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta 

nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1) podle § 104 zákona o obcích. Každý místostarosta 

může jednat samostatně a podepisovat dokumenty samostatně.  Zároveň ukládá starostovi obce, aby 

pro toto období předal místostarostům aktuální agendu, dokumentaci a další podklady, které bude 

třeba v době jeho nepřítomnosti řešit a sepsal s nimi o tom protokol. 

 

4. Doplnění  Organizačního řádu obce takto: 

v čl. I bude nahrazena věta Obec zastupuje starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta. Větami: 

Obec zastupuje starosta. V jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 

odst. 3 a § 79 odst. 1) podle § 104 zákona o obcích v platném znění oba místostarostové rovným 

dílem v plném rozsahu jeho kompetencí podle § 99, 103, 110 a dalších zákona o obcích v platném 

znění. Každý místostarosta může jednat samostatně a podepisovat dokumenty samostatně. Starosta 

obce pro toto období předá místostarostům aktuální agendu, dokumentaci a další podklady, které 

bude třeba v době jeho nepřítomnosti řešit a sepsal s nimi o tom protokol. 



 

5. Předložený rozpočet (viz příloha) jako přebytkový. 

 

Zastupitelstvo obce Pičín  neschvaluje: 

 

1. Proplacení faktury ve výši 132.000,- Kč vs 242012 z 3.12.2012 - Anna Bímová, inženýrská 

činnost za zpracování žádosti a zajištění materiálů k dotaci Splašková kanalizace a ČOV Pičín, 

protože se faktura odvolává na Mandátní smlouvu, jejíž uzavření zastupitelstvo neschválilo. Ve 

faktuře musí být uveden soupis skutečné provedených prací. 

 

Zastupitelstvo obce Pičín bere na vědomí: 

1. Vyjádření pana starosty, že byl seznámen s návrhem dnešního Usnesení a že vzhledem k jeho 

zdravotnímu stavu a současné neplánované a nečekané hospitalizaci nemohl předat celou agendu 

místostarostům, bude s nimi ale spolupracovat a postupně jim předávat potřebné podle toho, jak mu 

to umožní jeho zdravotní stav. 

 

2. Zápis z kontroly provedené kontrolní komisí. 

 

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy. 

Jednání bylo ukončeno v 19.30 

 

 

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

   Stanislav Vokurka, místostarosta obce                                      

 

 

 

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

   Lenka Kupková, místostarostka obce                                      

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

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

    Lenka Brettlová                                                                   Petr Kollert                              

                                                                                                                                                   

V Pičíně dne: 10.12.2012 

 

Vyvěšeno dne:                                                                              Sejmuto dne: 


