
ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE 

konaného dne 17.1. 2013 od 18.30  na Obecním úřadě v Pičíně 
 

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

Petr Kollert, Milana Mišůnová, Jarmila Krásová, Lenka Brettlová, Ing. Kunický 

Omluveni: Josef Mezera 

Ověřovatelé zápisu: Lenka Brettlová, Monika Peniaková 

Zapisovatel: Ing. Josef Bedřich 

 
PROGRAM 

1. Schválení a doplnění programu, volba ověřovatelů a zapisovatele 

2. Informace o situaci na ČOV  a o kontrolním dni 

3. Informace o zaplacených přípojkách a dlužnících 

4. Stanovení stočného pro podnikatele 

5. Rozpočtové opatření 

6. Odměna místostarostům po dobu zastupování starosty 

7. Územní plán – informace,  nabídka na zpracování zadaných změn ÚP 

8. Dotace na ples škole 

9. Oprava kopírky 

10. Schválení objednávky a proplacení faktur za budování přípojek 1. SčV 

11. Informace o provedené kontrole požární ochrany 

12. Informace o zjištění majitele odstaveného auta u silnice Pičín Hluboš a o postupu 

k jeho odklizení 

13. Provedené inventury  

14. Různé 
a) Dopravní situace na Vršku 

b) Informace k amnestii 

c) Zápis z provedené kontroly kontrolním výborem 

d) Informace o pozemcích na LV 1 

e) Sdělení MěÚ k pozemku na LV 1315/3 

f) Účet u ČNB 

g) Nákup počítače 

h) Likvidace hasičského auta 

i) Informace o 39. dni malých obcí 

15. Usnesení 

 

1. Schválení a doplnění programu, volba ověřovatelů a zapisovatele 

Zahájení provedl místostarosta obce Stanislav Vokurka.  Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. 

Ověřovatelkami zápisu byly jmenovány Lenka Brettlová a Monika Peniaková, zapisovatelem byl 

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

programu jednání byl vypuštěn bod 11 schválení faktury za geometrické zaměření, protože faktura 

nebyla předložena. Byl nahrazen dalším bodem programu. Poté byl program  schválen všemi hlasy. 

 



2. Informace o situaci na ČOV  a o kontrolním dni 

Místostarosta Stanislav Vokurka informoval o průběhu 17. kontrolního dne k výstavbě kanalizace. Ing. 

Kunický informoval o zkušebním provozu ČOV, o způsobu řešení problémů a předložil tabulky o míře 

znečištění produkovaných a vypouštěných odpadních vod, o objemu vypouštěných odpadních vod (viz 

příloha). Bude pořízen seznam závad, které se vyskytly na ČOV a s dodavatelem technologie bude 

vedeno reklamační jednání o způsobu kompenzace vzniklých závad. Zajistí místostarostové. 

 

3. Informace o zaplacených přípojkách a dlužnících 

Místostarosta Stanislav Vokurka informoval o počtu dlužníků, počtu v současné době připojených 

občanů (viz příloha).  

 

4. Stanovení stočného pro podnikatele 

Pro podnikatelské subjekty bude stanoveno stočné podle přílohy 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb. (viz 

příloha) v závislosti na druhu provozovny. Způsob stanovení stočného bude obsažen ve Smlouvě o 

odvádění odpadních vod s jednotlivými podnikatelskými subjekty. Schváleno všemi hlasy. 

 

5. Rozpočtové opatření 

Rozpočtové opatření 8/2012 (viz příloha) bylo schváleno všemi hlasy. 

 

6. Odměna místostarostům po dobu zastupování starosty 

Odměna pro oba místostarosty po dobu nepřítomnosti pana starosty byla stanovena od 1. ledna 2013 

v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (viz. příloha) na částku 

13.950,- Kč za měsíc. Odměna v této výši bude vyplácena vždy při zastupování starosty po dobu 

celého kalendářního měsíce. Schváleno všemi hlasy. 

 

7. Územní plán – informace,  nabídka na zpracování zadaných změn ÚP 

Byly předloženy ke kontrole žádosti o změnu ÚP podané do 30.9.2012, které budou zapracovány do 

připravované 5. změny ÚP a žádosti podané po tomto termínu. Byla předložena nabídka na zpracování 

projektové dokumentace od ing.arch. Kouřimského (viz příloha) – zadání 15.000,- Kč + DPH, návrh 

48.000,- Kč + DPH, čistopis 6.000,- Kč + DPH. Zastupitelstvo vzhledem k předchozím dobrým 

zkušenostem s tímto dodavatelem souhlasí všemi hlasy s předloženou nabídkou a ukládá 

místostarostům podepsat s ing.arch. Kouřimským smlouvu. Dále byla předložena nabídka na pořízení 

změny ÚP od pana Stanislava Pítra (viz příloha), zastupitelstvo nabídku posoudí po předložení dalších 

nabídek a po zjištění, zda některé navrhované práce nemůže zajistit obec vlastními silami. 

Zastupitelstvo ukládá místostarostům zajistit další nabídku a zjistit legislativní podklady k pořízení 

ÚP. 

 

8. Dotace na ples škole 

Byla schválena všemi hlasy dotace na ples školy ve výši 2.000,- Kč. 

 

9. Oprava kopírky 

Kopírka v kanceláři starosty má poruchu, podle vyjádření přivolaného technika by oprava stála cca 



7.000,- Kč. Oprava za tuto částku nebude provedena, kopírka se bude používat jen na kopírování A3 a 

na další kopírování budou používány další 2 tiskárny v administrativní kanceláři, zjistí se, zda toto 

vybavení stačí provozu OÚ. 

 

10. Schválení objednávky a proplacení faktur za budování přípojek 1. SčV 

Zastupitelstvo schvaluje zaplacení následujících faktur  1. SčV, a.s., Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, 

IČ 47549793, DIČ 47549793 – faktury vs.801210642 – 118.680,- Kč, 801210643 – 118.680,- Kč, 

801210644 – 118.680,- Kč, 801210645 - 118.680,- Kč, 801210646 - 118.680,- Kč, 801210647- 

118.680,- Kč, 801210648 – 69.000,- Kč  a podpis objednávky. Faktury jsou předloženy za vybudování 

přípojek mimo dotaci. Schváleno všemi hlasy. 

 

11. Informace o provedené kontrole požární ochrany 

Místostarosta Stanislav Vokurka informoval o dne 9.1.2013 provedené kontrolní dohlídce dle 

ustanovení § 31 a 35 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Kontrola neshledala závady a uložená opatření z minulé kontroly č.j. HSKL – 4478-2/2012 - PB byla 

splněna bez závad. Byl doložen zápis o provedené kontrole HSKL-4478-5/2012-PB (viz příloha). 

 

12. Informace o zjištění majitele odstaveného auta u silnice Pičín Hluboš a 

o postupu k jeho odklizení 

Dotazem na Dopravním úřadě Městského úřadu Příbram byl zjištěn majitel odstaveného vozu Citroen 

AX 11, RZ 4S66517. Majitel byl kontaktován a vyzván k odvezení vozidla, reagoval telefonicky s tím, 

že jde o omyl a vůz je odhlášený a prodaný v září 2012. Na Dopravním úřadě bylo zjištěno, že tato 

informace se nezakládá na pravdě a vůz odhlášen není. Majitel vozu byl opět písemně kontaktován. 

Zastupitelstvo ukládá místostarostům spojit se při řešení s odborem ŽP MěÚ Příbram. 

 

13. Provedené inventury  

Inventarizační komise provedla inventury za rok 2012 (viz přiložený protokol). Předložené protokoly 

inventarizační komise byly schváleny všemi hlasy. Navržená jednorázová odměna všem členům 

inventarizační komise ve výši 400,- Kč byla schválena všemi hlasy. 

 

14. Různé 

a) Dopravní situace na Vršku 

K řešení dopravní situace na Vršku a omezení rychlosti v této oblasti byla předložena nabídka 

Miroslava Váni na dodávku, montáž a osazení dopravního značení a na vyřízení povolení k umístění 

značek. Nabídka bez DPH činí 9.640,- Kč. Zastupitelstvo tuto dodávku a nákup služeb za uvedenou 

cenu schvaluje všemi hlasy. Zároveň ukládá místostarostům zajistit zpracování takové nabídky i pro 

oblast kolem ZŠ a MŠ Pičín. 

 

b) Informace k amnestii 

Informace k dalšímu postupu při realizaci trestu obecně prospěšných prací – je třeba vyčkat 

rozhodnutí, zda daná věc spadá do amnestie. Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

 

 



c) Zápis z provedené kontroly kontrolním výborem 

Kontrolní výbor předložil zápis z kontroly zápisů za rok 2012 (viz příloha). Zastupitelstvo 

bere na vědomí. 
 

d) Informace o pozemcích na LV 1 

Zákon č.172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví 

obcí, který byl novelizován zákonem č. 173/2012Sb. Stanovil nejzazší lhůtu pro zápis 

vlastnických práv do KN 31.3.2013. Je třeba zjistit, kterých pozemků v obci se zákon týká a 

jaký je další postup. Zajistí místostarostka a paní Mišůnová. 

 

e) Sdělení MěÚ k pozemku na LV 1315/3 

Podle sdělení MěÚ Příbram, odboru ŽP ze dne 13.12.2012  č.j.MěÚPB/70508/2012/OŽP/Mrk 

pozemek p.č. dle KN 1315/3 k.ú.Pičín, který je vedený jako druh pozemku vodní plocha 

s využitím jako koryto vodního toku, tuto funkci již dlouhodobě nemá. Je možno změnit druh 

i způsob využití tak, aby identifikace odpovídala skutečnosti. 

 

f) Účet u ČNB 

Územním samosprávným celkům byla v důsledku nabytí účinnosti zákona č. 50102012 Sb., kterým se 

mění zákon č.218/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech, uložena povinnost zřídit účet u ČNB. 

Zastuitelstvo ukládá místostarostům podniknout kroky potřebné ke zřízení tohoto účtu. 

 

g) Nákup počítače 

Zastupitelstvo všemi hlasy souhlasí s nákupem notebooku v hodnotě do 17.000,- Kč a 

potřebného softwaru. 

 

h) Likvidace hasičského auta 

Informace o provedené ekologické likvidaci hasičského auta – Potvrzení o převzetí autovraku do 

zařízení ke sběru autovraků. Za uložení vraku obdržel OÚ Pičín částku 8.480,- Kč. Z této částky bude 

uvolněna  SDH Pičín částka ve výši 5.000,- Kč. 

 

i) Informace o 39. dni malých obcí  

který se  bude konat dne 5.3.2013 v Národním domě na Smíchově. 

 

15. Usnesení 

 

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje: 
1. Jmenování ověřovatelek Lenky Brettlové a Moniky Peniakové, zapisovatelem byl jmenován 

Ing. Josef Bedřich. Vypuštění bodu 11 z programu jednání, protože faktura nebyla 

předložena. Poté byl program schválen všemi hlasy. 

2. Stanovení stočného pro podnikatelské subjekty bude stočné stanoveno podle přílohy 12 

vyhlášky č. 428/2001 Sb. (viz příloha) v závislosti na druhu provozovny. Způsob stanovení 

stočného bude obsažen ve Smlouvě o odvádění odpadních vod s jednotlivými 

podnikatelskými subjekty.  



3. Rozpočtové opatření č. 8 (viz příloha). 

4. Odměnu pro oba místostarosty po dobu nepřítomnosti pana starosty od 1. ledna 2013 

v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (viz. příloha) ve výši 

13.950,- Kč za měsíc. Odměna v této výši bude vyplácena vždy při zastupování starosty po 

dobu celého kalendářního měsíce. 

5.  Nabídku na zpracování projektové dokumentace od ing.arch. Kouřimského (viz příloha) – 

zadání 15.000,- Kč + DPH, návrh 48.000,- Kč + DPH, čistopis 6.000,- Kč + DPH. 

6.  Dotaci na ples školy ve výši 2.000,-Kč. 

7. Úhradu následujících faktur od 1. SčV, a.s., Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, IČ 47549793, DIČ 

47549793: vs.801210642 – 118.680,- Kč, 801210643 – 118.680,- Kč, 801210644 – 118.680,- 

Kč, 801210645 - 118.680,- Kč, 801210646 - 118.680,- Kč, 801210647- 118.680,- Kč, 

801210648 – 69.000,- Kč za budování kanalizačních přípojek. 

8. Protokoly předložené inventarizační komisí a jednorázovou odměnu všem členům 

inventarizační komise ve výši 400,- Kč. 

9. Dodávku, montáž a osazení dopravního značení na Vršku za nabídnutou cenu 9.640,- Kč bez 

DPH od Miroslava Váni.  

10. Nákup notebooku v hodnotě do 17.000,- Kč a potřebného softwaru. 

11. Uvolnění částky 5.000,- Kč SDH Pičín. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
1. Informaci o 17. kontrolním dni k výstavbě kanalizace. 

2. Informaci o provozu ČOV od Ing. Kunického. 

3. Informaci o zaplacených přípojkách a dlužnících (viz příloha). 

4. Informaci o připravované 5. změně ÚP,  žádosti o změnu ÚP podané do 30.9.2012, které 

budou zapracovány do připravované 5. změny ÚP a žádosti podané po tomto termínu. 

5. Informaci o stavu kopírky v kanceláři starosty. 

6. Informaci o provedené kontrolní dohlídce HSKL-4478-5/2012-PB dle ustanovení § 31 a 35 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola neshledala 

závady. Uložená opatření z minulé kontroly č.j. HSKL – 4478-2/2012 - PB byla splněna bez 

závad.  

7. Informaci o postupu řešení k odstranění odstaveného auta u silnice na Hluboš. 

8. Informaci o provedených inventurách. 

9. Zápis kontrolního výboru z kontroly zápisů za rok 2012. 

10. Informaci k dalšímu postupu při realizaci trestu obecně prospěšných prací – je třeba vyčkat 

rozhodnutí, zda daná věc spadá do amnestie. 

11. Informaci o zákonu č.172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do 

vlastnictví obcí, který byl novelizován zákonem č. 173/2012Sb. Stanovil nejzazší lhůtu pro 

zápis vlastnických práv do KN 31.3.2013. 

12. Informaci o povinnosti zřídit účet u ČNB.  

13. Informaci o provedení ekologické likvidace auta hasičů (viz příloha). 

14. Informaci o 39. Dni malých obcí dne 5.3.2013 v Národním domě na Smíchově. 

 

 



 

Zastupitelstvo obce Pičín ukládá: 

Místostarostům: 
1. Pořídit seznam závad, které se vyskytly na ČOV a s dodavatelem technologie vést reklamační 

jednání o způsobu kompenzace vzniklých závad. 

2. Podepsat smlouvu s ing.arch. Kouřimským. 

3. Zajistit další nabídku a zjistit legislativní podklady k pořízení ÚP. 

4. Spojit se při řešení odstaveného vozidla u silnice na Hluboš s odborem ŽP MěÚ Příbram. 

5. Zajistit zpracování nabídky umístění a dodávky dopravních značek včetně projednání i pro 

oblast kolem ZŠ a MŠ Pičín. 

 

Místostarostce a paní Mišůnové: 
6. Zjistit postup podle zákona č.172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České 

republiky do vlastnictví obcí, který byl novelizován zákonem č. 173/2012Sb. a který stanovil 

nejzazší lhůtu pro zápis vlastnických práv do KN 31.3.2013 a zjistit, kterých pozemků v obci se 

zákon týká. 

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy. 

 

Schůze byla ukončena ve 20.45 

 

 

……………………………………….. 

Lenka Kupková, místostarostka obce 

 

 

………………………………………. 

Stanislav Vokurka, místostarosta obce 

 

 

……………………………………….. 

Lenka Brettlová, ověřovatelka zápisu 

 

 

……………………………………….. 

Monika Peniaková, ověřovatelka zápisu 

 

 

 

V Pičíně dne 26.1.2013 

 

 

Vyvěšeno dne: 

 

 

Sejmuto dne: 


