
ZÁPIS č. 3/2013 ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE konaného 
v náhradním termínu dne 28.3.2013 od 18.00  na Obecním úřadě v 
Pičíně 
 
Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing.Josef Bedřich, Monika Peniaková,  Ing. 
Petr Kollert, Jarmila Krásová 
Omluveni: Milana Mišůnová 
Ověřovatelé zápisu: Jarmila Krásová, Monika Peniaková 
Zapisovatel: Ing. Josef Bedřich 
  
Program jednání: 
 

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

2. ZŠ a MŠ PIČÍN 

3. KONTROLA KRAJSKÉHO ÚŘADU 

4. ZPRACOVÁVANÁ ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU 

5. PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI 

6. KOMUNIKACE NA HLUBOŠ 

7. ČERNÉ SKLÁDKY 

8. RŮZNÉ 

 

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

Zahájení provedla místostarostka obce Lenka Kupková.  Konstatovala, že zasedání je 
usnášeníschopné. Ověřovatelkami zápisu byly jmenovány Jarmila Krásová a Monika 
Peniaková, zapisovatelem byl jmenován Ing. Josef Bedřich. Jmenování ověřovatelů a 
zapisovatele bylo schváleno všemi hlasy. Z programu byl vypuštěn bod č. 7 pro 
nepřítomnost paní Mišůnové, která věc vyřizuje. Dále byl doplněn 1. bod programu - ZŠ a 
MŠ Pičín, protože paní ředitelka Mgr. Krejzová se dostavila na zastupitelstvo, aby podala 
informaci k potřebám ZŠ a MŠ a k využívání současného vybavení. Doplněný program byl 
schválen všemi hlasy. 
 
2. ZŠ a MŠ PIČÍN 

Ředitelka ZŠ a MŠ Pičín Mgr. Krejzová informovala zastupitele o situaci ve škole a ve 
školce, o způsobu financování potřeb ZŠ a MŠ a o dalších plánech. Předložila žádost o 
příspěvek na pořízení ložního prádla do mateřské školy, o příspěvek na plavecký kurz, o 
příspěvek na pořízení GSN brány pro přesměrování poplachů na mobilní telefony a o 
schválení finančních prostředků na rozšíření mateřské školy. Informovala zastupitele o 
způsobu financování dalších potřeb školy a školky. Místostarostka upozornila na potřebu 
zvažovat další náklady vzhledem k tomu, že bude potřeba v letních měsících provést 
opravu elektroinstalace ve škole a je třeba počítat s náklady na financování těchto oprav. 
Všechny příspěvky byly schváleny všemi hlasy. 

 

 



3. KONTROLA KRAJSKÉHO ÚŘADU 

Místostarostka informovala zastupitelstvo o přezkoumání hospodaření obce Pičín, který 
provedli kontroloři Středočeského krajského úřadu dne 27.2.2013. Byly zjištěny chyby 
v provedených inventurách a v účetnictví (viz příloha) a bylo uloženo provést do příštích 
inventur nápravná opatření. Závěrečné konstatování: Při dílčím přezkoumání nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky, při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost 
nedostatků uvedených pod písm. c). Místostarostové a členové inventarizační komise 
provedou nápravná opatření do příští inventury to je do 31.12.2013.  

 
 

4. ZPRACOVÁVANÁ  ZMĚNA  ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

V souladu s platnou legislativou bylo schváleno pořízení změny č. 5 územního plánu obce 
Pičín z vlastního podnětu podle § 44 písm. a) stavebního zákona.   Bylo schváleno 
uzavření smlouvy podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona na pořízení změny č. 5 
ÚPO Pičín s právnickou osobou, PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, oprávněnou k výkonu 
územně plánovací činnosti podle § 24 odst. 1 stavebního zákona, jako výkonným 
pořizovatelem. Schváleno všemi hlasy. Dále zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku 
RNDr. Lenku Kupkovou a zastupitelku Milanu Mišůnovou k tomu, aby spolupracovaly 
s pořizovatelem změny č. 5 ÚPO Pičín jako „určený zastupitel“ ve smyslu stavebního 
zákona.  
Žadatelé o změnu byli informováni o rozpočtu na pořízení a zpracování změny. 

 
 

5. PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI 

Zastupitelé byli informováni o dalších občanech, kteří se připojili na kanalizaci a 

podepsali smlouvu. Ostatní byli upozorněni dopisem na povinnost připojit se a byli 

vyzváni, aby podali informaci, kdy tak učiní. 

 

 
6. KOMUNIKACE NA HLUBOŠ 

Informace k situaci komunikace Na Hluboš: komunikace bude podle informace SÚS 
opravena po ukončení opravy propustku u Trhových Dušník. 

 

7. ČERNÉ SKLÁDKY 

Informace o černých skládkách podél komunikace na Hostomice v k.ú. Pičín, kde byl   
vysypán stavební odpad z nákladního vozu na několika místech. Skládky na svůj náklad 
uklidila firma Kolařík Hluboš s.r.o., protože místy zasahovaly do lesního porostu. 

 
8. RŮZNÉ 

a) Informace o vyjádření policie ČR, že nesouhlasí s omezením rychlosti před školu a 

školkou. Ve věci budou vedena další jednání. 



b) Informace obyvatel z lokality  nové výstavby ve směru na Draha požadují opravu 

komunikace, která je po zimě špatně sjízdná. Bude řešeno po zlepšení počasí. 

c) Žádost pana Přerovského o připojení pozemku č. 1313017 na místní komunikaci. Vyřídí 

místostarosta Stanislav Vokurka. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje 
 
 
1. Jmenování ověřovatelek  zápisu Jarmilu Krásovou a Moniku Peniakovoua  zapisovatela  Ing. 

Josefa Bedřicha.   

2. Program zastupitelstva. 

3. Příspěvek na pořízení ložního prádla do mateřské školy, o příspěvek na plavecký kurz, o 

příspěvek na pořízení GSN brány pro přesměrování poplachů na mobilní telefony a o 

schválení finančních prostředků na rozšíření mateřské školy. 

4. Pořízení změny č. 5 územního plánu obce (ÚPO) Pičín z vlastního podnětu podle § 44 písm. a) 

stavebního zákona. 

5. Uzavření smlouvy podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona na pořízení změny č. 5 ÚPO 

Pičín s právnickou osobou, PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, oprávněnou k výkonu územně 

plánovací činnosti podle § 24 odst. 1 stavebního zákona, jako výkonným pořizovatelem. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
 

      1. Informaci o kontrole Středočeského krajského úřadu. 
      2. Informace o rozeslání informace žadatelům o změnu ÚP. 
      3. Informaci o napojení dalších občanů na kanalizaci a o rozeslání dopisů těm, kteří dosud    
          připojeni nejsou. 
      4. Informaci o situaci s opravou komunikace na Hluboš. 
 

 
       Zastupitelstvo obce pověřuje 
 

1 . Místostarostku RNDr. Lenku Kupkovou a zastupitelku Milanu Mišůnovou k tomu, aby 
spolupracovaly s pořizovatelem změny č. 5 ÚPO Pičín jako „určený zastupitel“ ve smyslu 
stavebního zákona. 

 
       2. Místostarostovi Stanislavu Vokurkovi zajistit podklady k vyřízení žádosti pana 
       Přerovského o připojení pozemku č. 1313017 na místní komunikaci. 

 
3. Oba místostarosty a členy inventarizační komise k provedení nápravných opatření 
v souladu se závěry provedené kontroly Středočeského krajského úřadu do 31.12.2013. 

 
Usnesení bylo schváleno všemi hlasy. 
 
 
      Schůze byla ukončena v 19.30 

 



……………………………………….. 

Lenka Kupková, místostarostka obce 

 

………………………………………. 

Stanislav Vokurka, místostarosta obce 

 
……………………………………….. 

Jarmila Krásová, ověřovatelka zápisu 

 
……………………………………….. 

Jarmila Krásová, ověřovatelka zápisu 

 
V Pičíně dne                                                    

 

Vyvěšeno dne:                                                                       Sejmuto dne: 


