
ZÁPIS č. 2/2013 ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE konaného 
v náhradním termínu dne 18. 2. 2013 od 18.00  na Obecním úřadě v 
Pičíně 
 
Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Josef Bedřich, Monika Peniaková,  Ing. Petr 
Kollert, Milana Mišůnová, Jarmila Krásová 
Omluveni: Josef Mezera, Lenka Brettlová 
Ověřovatelé zápisu: Jarmila Krásová, Milana Mišůnová 
Zapisovatel: Ing. Josef Bedřich 
  
Program jednání: 
 

1. SCHVÁLENÍ A DOPLNĚNÍ PROGRAMU, VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU 

2. SEZNAM ZÁVAD NA ČOV A REKLAMACE 

3. PODPIS SMLOUVY S ING. ARCH. KOUŘIMSKÝM 

4. POŘÍZENÍ 5. ZMĚNY ÚP – výběr dodavatele 

5. INFORMACE ŽADATELŮM O  5. ZMĚNU ÚP 

6. ODSTAVENÉ AUTO 

7. INFORMACE O PRŮBĚHU FINANCOVÁNÍ KANALIZACE 

8. NABÍDKA NA INSTALACI DOPRAVNÍCH ZNAČEK U ŠKOLY, DOPRAVNÍ SITUACE NA VRŠKU 

9. BEZPEČNOST PRÁCE A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

10. ZÁPIS VLASTNICKÝCH PRÁV DO KN 

11. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 1/2013 

12. NEINVESTIČNÍ DOTACE ZŠ A MŠ, DOTACE NA HORY A PLAVÁNÍ 

13. ÚŘEDNÍ DESKA  - NABÍDKY NA VĚTŠÍ ÚD 

14. KANALIZAČNÍ ŘÁD, POPLATKY A STOČNÉ 

15. ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU 

16. DOPLNĚNÍ SMĚRNIC 

17. SCHVÁLENÍ PRODEJE PAN ING. NEDOMA 

18. FAKTURA PANÍ BÍMOVÁ 

19. RŮZNÉ 

20. USNESENÍ 

 

 
1. SCHVÁLENÍ A DOPLNĚNÍ PROGRAMU, VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU 

Zahájení provedla místostarostka obce Lenka Kupková.  Konstatovala, že zasedání je 
usnášeníschopné. Jednání se koná v náhradním termínu, protože dne 14.2.2013, kdy se 
mělo zastupitelstvo konat se omluvilo z důvodu nemoci 5 zastupitelů. Ověřovatelkami 
zápisu byly jmenovány Jarmila Krásová a Milana Mišůnová, zapisovatelem byl jmenován 
Ing. Josef Bedřich. Jmenování ověřovatelů a zapisovatele bylo schváleno všemi hlasy. 
Program byl schválen všemi hlasy. 

 
 

 



2. SEZNAM ZÁVAD NA ČOV A REKLAMACE 

Místostarostka informovala zastupitelstvo o reklamacích na ČOV. Většina vzniklých 
problému vzniká v důsledku individuálních podmínek obce a nevyhovující části 
technologie pro místní podmínky jsou v souladu s projektem, takže je nelze reklamovat. 
V současné době probíhá reklamační řízení o čerpadle na přečerpávací stanici. Podklady 
budou v pátek 22.2.2013 předány zástupcům firmy Zvánovec k vyřízení. Firma Zvánovec 
řeší připomínku pana Přerovského, kterému byl při skládkování inertního materiálu 
z výkopů byl zavezen hraniční kolík na parcele. Firma Zvánovec přislíbila zajištění nového 
zaměření.  

 
 

3. PODPIS SMLOUVY S ING. ARCH. KOUŘIMSKÝM 

Byla podepsána smlouva s ing. arch. Kouřimským, IČ 15083951, na zpracování 5. Změny 
ÚP viz příloha. Cena za dílo je 69.000,- Kč + 21% DPH. Podpis smlouvy byl schválen na 
jednání zastupitelstva dne 17.1.2013. Zastupitelstvo zároveň schválilo návrh zadání 
předložené ing. arch. Kouřimským a požadavky na rozvoj území obce. Schváleno všemi 
hlasy. 

 

4. POŘÍZENÍ 5. ZMĚNY ÚP – výběr dodavatele 

Na základě zaslaných nabídek na poptávku na pořízení 5. Změny ÚP byla ze čtyř 
doručených nabídek – PRISVICH s.r.o. - ing. Vich, pan Pítr, paní Bechyňová a paní 
Klenorová vybrána nabídka PRISVICH s.r.o., IČ 27101053 pana ing. Vicha za cenu 50.000,- 
Kč + 21% DPH. Zastupitelstvo pověřuje místostarosty k podpisu smlouvy na pořízení ÚP a 
k vyvolání dalších jednání ve věci připravované změny ÚP. 

 
5. INFORMACE ŽADATELŮM O 5. ZMĚNU ÚP 

Zastupitelstvo ukládá místostarostům, aby informovali žadatele o 5. změnu ÚP o 
předpokládaném rozpočtu a aby požádali žadatele o vyjádření, zda část úhrady, která na 
ně připadne po rozpočítání nákladů uhradí. Předpokládaný rozpočet bude zahrnovat cenu 
díla za zpracování a pořízení 5. změny ÚP, podíl jednotlivých žadatelů bude stanoven 
podle počtu předložených žádostí. 

 

6. ODSTAVENÉ AUTO 

Informace o odtažení auta citroen na silnici na Hluboš. 
 

7. INFORMACE O PRŮBĚHU FINANCOVÁNÍ KANALIZACE 

Zastupitelstvo bylo informováno o vyčerpání dotace na kanalizaci a o dofinancování prací 
z vlastních zdrojů (viz příloha – přehled pohybů na účtech) a o dopise z MZe ze dne 
6.2.2013 o přijetí žádosti obce o přesun finančních prostředků z vlastních zdrojů  
alokovaných na rok 2012 do roku 2013.  
 
 

 



8. NABÍDKA NA INSTALACI DOPRAVNÍCH ZNAČEK U ŠKOLY, DOPRAVNÍ SITUACE NA VRŠKU 

Pan Váňa z Údržby silnic s.r.o., Osečany 89, 264 61 Osečany, který zjišťuje osazení 
dopravními značkami v obci připravil na základě podkladů připravených místostarostou 
Stanislavem Vokurkou žádost o vyjádření DI k těmto návrhům. Jednotlivé lokality byly 
posouzeny při místním šetření dne 14.2.2013. Jedná se o opatření u školy – snížení 
maximální povolené rychlosti, nástřik značky pozor děti na silnici, označení na silnici 
hranice křižovatky od Rosovic pro stopku, umístění zrcadel, značení na Vršku. Výjezd od 
Draha nebyl pro umístění zrcadla doporučen. Cenovou nabídku na dopravní opatření 
zašle pan Váňa po obdržení stanoviska Policie České republiky. Zastupitelstvo bere na 
vědomí. 

 
9. BEZPEČNOST PRÁCE A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

Byla schválena smlouva s panem Ilečkem IČ 11298537 (viz příloha) na  poskytování služeb 
v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a hodnocení rizik 
v objektech, činnostech a na zařízeních obce, podléhajících dozoru kontrolních orgánů 
zřízených Ministerstvem práce a sociálních věcí a dále technicko organizační činnost 
v požární ochraně (PO) v objektech a činnostech obce. 
 
10. ZÁPIS VLASTNICKÝCH PRÁV DO KN 

Informace o sdělení MÚ Příbram od paní Kočárkové k pozemku KN 1315/3 k.ú. Pičín, že 
věc předá k vyřízení speciálnímu stavebnímu úřadu paní ing. Simoně Ždáňské, která na 
základě terénního šetření sdělí výsledek svého posouzení. Musí počkat, až sleze sníh.   

 
11. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 1/2013 

Všemi hlasy bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1 – viz příloha. 
 

12. NEINVESTIČNÍ DOTACE ZŠ A MŠ, DOTACE NA HORY A PLAVÁNÍ 

Byla všemi schválena neinvestiční dotace ZŠ a MŠ Pičín ve výši 400.000,- Kč a 
harmonogram převodů na rok 2013 (viz příloha). Byly předloženy účetní výkazy k čerpání 
a použití provozní dotace v roce 2012. Bylo konstatováno, že z poskytované dotace je 
třeba hradit skutečně pouze provozní náklady a o použití dotace chce být zastupitelstvo 
informováno. Dotace na ostatní činnosti a nákupy bude zastupitelstvo schvalovat 
jednotlivě. Na základě požadavku paní ředitelky byla dále schválena dotace na nákup 
dvou notebooků a dvou ozvučení interaktivních tabulí ve výši do 35.000,- Kč podle 
skutečné hodnoty nákupu a příspěvek 5.000,- Kč na hory. Schváleno všemi hlasy. 
Zároveň bylo konstatováno, že je třeba prověřit, proč jsou faktury za elektřinu ve škole tak 
vysoké, zkontrolovat, zda je použit vhodný tarif a zda nedochází někde ke ztrátám.  

 
13. ÚŘEDNÍ DESKA  - NABÍDKY NA VĚTŠÍ ÚD 

Zastupitelstvo pověřuje místostarosty, aby vybrali a objednali vhodnou úřední desku, 
zajistili její dodání a instalaci. Současná úřední deska není dostačující a nevejdou se na ní 
všechny povinně zveřejňované informace. 

 



14. KANALIZAČNÍ ŘÁD, POPLATKY A STOČNÉ 

Byl předložen seznam připojených občanů a uzavřených smluv. Občané, kteří jsou 
připojeni, ale nemají uzavřenou smlouvu budou vyzváni individuálně k jejímu uzavření a 
doplacení pohledávky. Ukládá se místostarostům. 

 
15. ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí předloženou zprávu o provedené kontrole 
finančního výboru (viz příloha). 

 

16. DOPLNĚNÍ SMĚRNIC 

Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy doplnění směrnice o podpisových vzorech o údaj, že 
obsluhu účtu s dálkovým přístupem (servis 24) bude zajišťovat držitel certifikátu České 
spořitelny – Stanislav Vokurka a Lenka Kupková. 
 
17. SCHVÁLENÍ PRODEJE PAN ING. NEDOMA 

ZO schválilo všemi hlasy prodej nově vzniklých obecních pozemků par.č.1403/23 a 
1403/24 dle geometrického plánu č.pl.656-17/2012 k.ú.Pičín Ing.Karlu Nedomovi, bytem 
Pičín čp.47 za kupní cenu 110,- Kč za 1m2 t.j. za celkovou kupní cenu ve výši 19.140,- Kč.  
 

 

18. FAKTURA PANÍ BÍMOVÁ 

      Bylo schváleno zaplacení faktury paní Bímové č. 24/2012, doručené dne 30.1.2013. 
 
 

19. RŮZNÉ 

a) Zastupitelstvo bere na vědomí usnesení Okresního soudu ve věci trestu obecně prospěšných 

prací pana Petra Ehrlicha, Pičín 124, který se na základě amnestie prezidenta republiky ruší 

(viz příloha). 

b) Ukládá místostarostům zajistit po dohodě s Farním úřadem údržbu stromů na hřbitově a 

zajistit opravu poškozené zdi. 

c) Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy Řád ohlašovny požáru (viz příloha).  

d) Zastupitelstvo schvaluje aktualizovanou Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů, 

jmenování velitele jednotky dobrovolných hasičů a dodatek k dohodě o členství v JSDH ve 

spojení se jmenováním velitele JSDH a schvaluje odměnu veliteli JSDH ve výši 1.000,- Kč za 

rok.  Schváleno všemi hlasy. 

e) Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy příspěvek na cyklistický ples ve výši 1.500,- Kč. 

f) Zastupitelstvo bere na vědomí žádost soukromé firmy o informaci o investičních plánech 

obce.  

g) Zastupitelstvo bere na vědomí žádost pana Novotného o povolení hostování s pouťovými 

atrakcemi na pouti v roce 2013. Zastupitelstvo ukládá místostarostům zajistit hostování 

atrakcí na pouti. 



h) Zastupitelstvo ukládá místostarostům kontaktovat Správu a údržbu silnic ve věci havarijního 

stavu komunikace na Hluboš, kde se stala v důsledku toho, že se automobil vyhýbal dírám, 

dopravní nehoda. 

 

20. USNESENÍ 

Zastupitelstvo obce schvaluje 
 
1. Jmenování ověřovatelek  zápisu Jarmilu Krásovou a Milanu Mišůnovou, zapisovatelem byl 

jmenován Ing. Josef Bedřich. Program zastupitelstva. 

2. Zadání předložené ing. arch. Kouřimským a požadavky na rozvoj území obce k 5. změně ÚP. 

3. Výběr dodavatele na pořízení změny č. 5 ÚP - firmu PRISVICH s.r.o., IČ 27101053 pana ing. 

Vicha za cenu 50.000,- Kč + 21% DPH. 

4. Smlouvu s panem Ilečkem IČ 11298537 (viz příloha) na  poskytování služeb v oblasti 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a hodnocení rizik v objektech, činnostech 

a na zařízeních obce, podléhajících dozoru kontrolních orgánů zřízených Ministerstvem práce 

a sociálních věcí a dále technicko-organizační činnost v požární ochraně (PO) v objektech a 

činnostech obce. 

5. Rozpočtové opatření č. 1/2013 (viz příloha) 

6. Neinvestiční dotaci ve výši 400.000, Kč pro Základní a Mateřskou školu  Pičín ve výši 400.000,- 

Kč a harmonogram převodů na rok 2013 (viz příloha). 

7. Dotaci na nákup dvou notebooků a dvou ozvučení interaktivních tabulí ve výši do 35.000,- Kč 

podle skutečné hodnoty nákupu a příspěvek 5.000,- Kč na hory  pro Základní a Mateřskou 

školu Pičín. 

8. Doplnění směrnice o podpisových vzorech o údaj, že obsluhu účtu s dálkovým přístupem 

(servis 24) bude zajišťovat držitel certifikátu České spořitelny – Stanislav Vokurka a Lenka 

Kupková. 

9. Prodej nově vzniklých obecních pozemků par.č.1403/23 a 1403/24 dle geometrického plánu 

č.pl.656-17/2012 k.ú.Pičín Ing.Karlu Nedomovi, bytem Pičín čp.47 za kupní cenu 110,- Kč za 

1m2 t.j. za celkovou kupní cenu ve výši 19.140,- Kč.  

10. Zaplacení faktury paní Bímové č. 24/2012, doručené dne 30.1.2013. 

11. Řád ohlašovny požáru (viz příloha).  

12. Aktualizovanou Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů, jmenování velitele 

jednotky dobrovolných hasičů, dodatek k dohodě o členství v JSDH ve spojení se jmenováním 

velitele JSDH a  odměnu veliteli JSDH ve výši 1.000,- Kč za rok.  

13. Příspěvek na cyklistický ples ve výši 1.500,- Kč. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
 
1. Informaci o reklamaci na ČOV. 

2. Informaci o podpisu smlouvy s panem Kouřimským (5 změna ÚP). 

3. Informaci o odtažení nepojízdného auta zn. Citroen od silnice na Hluboš. 

4. Informaci o průběhu financování  kanalizace. 

5. Informaci o postupu ve věci umístění dopravních značek u školy a na Vršku. 



6. Informaci o sdělení MÚ Příbram od paní Kočárkové k pozemku KN 1315/3 k.ú. Pičín, že věc 

předá k vyřízení speciálnímu stavebnímu úřadu paní ing. Simoně Ždáňské. 

7. Zprávu finančního výboru o provedení kontroly na Základní a Mateřské škole Pičín. 

8. Usnesení Okresního soudu ve věci trestu obecně prospěšných prací pana Petra Ehrlicha, Pičín 

124, který se na základě amnestie prezidenta republiky ruší (viz příloha). 

9. Žádost soukromé firmy o informaci o investičních plánech obce. 

 

      Zastupitelstvo obce pověřuje 
 

1. Místostarosty k podpisu smlouvy na pořízení 5. změny ÚP a k vyvolání dalších jednání ve věci 

připravované změny ÚP. 

2. Místostarosty, aby informovali žadatele o 5. změnu ÚP o předpokládaném rozpočtu a aby 

požádali žadatele o vyjádření, zda část úhrady, která na ně připadne po rozpočítání nákladů 

uhradí. Předpokládaný rozpočet bude zahrnovat cenu díla za zpracování a pořízení 5. změny 

ÚP, podíl jednotlivých žadatelů bude stanoven podle počtu předložených žádostí. 

3. Místostarosty, aby vyzvali občany, kteří nemají dosud uzavřenou smlouvu k jejímu uzavření a 

k doplacení pohledávky. 

4. Místostarosty, aby vybrali a objednali vhodnou úřední desku, zajistili její dodání a instalaci. 

5. Místostarostům zajistit po dohodě s Farním úřadem údržbu stromů na hřbitově a zajistit 

opravu poškozené zdi. 

6. Místostarosty zajistit hostování atrakcí na pouti. 

7. Místostarosty kontaktovat Správu a údržbu silnic ve věci havarijního stavu komunikace na 

Hluboš, kde se stala v důsledku toho, že se automobil vyhýbal dírám, dopravní nehoda. 

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy. 
  

      Schůze byla ukončena v 19.30 
 

……………………………………….. 

Lenka Kupková, místostarostka obce 

 

………………………………………. 

Stanislav Vokurka, místostarosta obce 

 
……………………………………….. 

Milana Mišůnová, ověřovatelka zápisu 

 
……………………………………….. 

Jarmila Krásová, ověřovatelka zápisu 

 
V Pičíně dne 26.2.2013                                                   

 

Vyvěšeno dne:                                                                       Sejmuto dne: 


