
ZÁPIS č. 4/2013 ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 

18.4.2013 od 18.30  na Obecním úřadě v Pičíně 

 

Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Milana Mišůnová, Monika Peniaková,  Lenka 

Brettlová, Ing. Petr Kollert, Jarmila Krásová 

Omluveni: Josef Mezera, Josef Bedřich 

Ověřovatelé zápisu: Milana Mišůnová, Lenka Brettlová 

Zapisovatelka: Jarmila Krásová 

 Program jednání: 

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

2. INFORMACE K ÚP 

3. INFORMACE O KANALIZACI A ČOV, INFORMACE O PŘIPOJENÝCH A O DALŠÍM POSTUPU PRACÍ 

4. INFORMACE O ČERPÁNÍ ÚVĚRU 

5. INFORMACE O POSTUPU ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ PROBLEMATIKY 

6. ZÁPIS VLASTNICKÝCH PRÁV DO KN 

7. BEZPEČNOST PRÁCE 

8. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.2/2013 

9. DOŘEŠENÍ ŽÁDOSTI PANA  ING. NEDOMY 

10. VELITEL ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY SDH 

11. ORGANIZACE PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

12. RŮZNÉ 

a) KONCERT DNE 26.5.2013 V 17.30 V KOSTELE 

b) ODKUP POZEMKŮ KOLEM VODÁRNY 

c) STAV KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ 

 

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

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

usnášeníschopné. Ověřovatelkami zápisu byly jmenovány Milana Mišůnová a Lenka Brettlová, 

zapisovatelkou byla jmenována Jarmila Krásová. Jmenování ověřovatelů a zapisovatelky bylo 

schváleno všemi hlasy. Do programu byl doplněn bod 8., 9., 10., původní bod 8. A 9. Byl posunut 

na č. 11. A 12. Doplněný program byl schválen všemi hlasy. 

 

2. INFORMACE K ÚP 

Místostarosta informoval o podpisu schválené mandátní smlouvy s pořizovatelem ÚP (viz příloha) 

a o dalším postupu prací. V pondělí dne 22. 4. 2013 bude na úřední desce zveřejněna vyhláška ke 

zpracovávané 5. změně ÚP. Zastupitelům byl předložen podklad k zadání zpracovaný 



pořizovatelem. Dále byly předloženy souhlasy žadatelů o změnu ÚP s tím, že se na zpracovávané 

změně budou podílet. Pouze dopis pro Klimtovy se vrátil zpět, budou znovu obesláni. Zastupitelé 

byli informováni, že při řešení jednotlivých ploch zjistil pořizovatel, že v krajské dokumentaci, 

která je pro zpracován územního plánu povinným podkladem, je opět počítáno s dvěma 

ochrannými pásmy kolem plynovodů. Zastupitelstvo ukládá místostarostce a paní Mišůnové, aby 

zajistily další podklady k této skutečnosti a na příštím zastupitelstvu informovaly o zjištěných 

skutečnostech. 

3. INFORMACE O KANALIZACI A ČOV, INFORMACE O PŘIPOJENÝCH A O DALŠÍM POSTUPU 

PRACÍ 

Zastupitelé byli informováni o postupu prací na kanalizaci. V současné době se řeší reklamace a 

opravy místních komunikací. Na kontrolním dni, který proběhl dne 16.4.2013 bylo dohodnuto 

s panem Ing. Kunickým, že zpracuje podklady pro ukončení zkušebního provozu a bude požádáno 

o ukončení zkušebního provozu, firma Zvánovec doloží zbývající potřebnou dokumentaci ke 

kolaudaci a bude požádáno o kolaudaci celé stavby. Zároveň budou připraveny podklady pro 

ukončení akce a k závěrečné hodnocení pro čerpání dotace. 

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

smlouvy. Občané, kteří se nepřipojí do konce května 2013 budou zveřejněni. 

4. INFORMACE O ČERPÁNÍ ÚVĚRU 

Bylo zahájeno čerpání úvěru, byla z něj uhrazena faktura ve výši 2.624.880,84 Kč – spoluúčast 

obce na akci Pičín – splašková kanalizace dotovaná MzV. 

5. INFORMACE O POSTUPU ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ PROBLEMATIKY 

Dopravní opatření před školou byla Policií ČR z větší části schválena. Realizace začne dle počasí 

v nejbližší době. Zastupitelstvo souhlasí s realizací akce. 

6. ZÁPIS VLASTNICKÝCH PRÁV DO KN 

Převod pozemku par.č.29/4 ost.pl., ost.komun. o výměře 1600 m2 a pozemku par.č.29/25 ost.pl., 

ost.komun. o výměře 39 m2, jež jsou zapsány na LV č.1 k.ú.Pičín, které nebyly dle z.č.172/91 Sb., 

v platném znění, přepsány do vlastnictví obce z důvodu, že se jedná o církevní pozemky podle 

kn.vl.č.531 k.ú.Pičín (KN 29/4 pochází z PK 29/1 a PK 31, KN 29/25 pochází z PK 29/1). Předmětné 

pozemky slouží jako veřejně účelová komunikace k rodinným domům a tyto jsou zařazeny 

silničním správním úřadem (Obcí tzn.Obecním úřadem Pičín) do třídy místních komunikacích dle 

§ 6  odst.3. písm. c) z.č.13/1997 Sb., a to do III.třídy. Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy 

podání žádosti  o  převod pozemku v k.ú.Pičín do vlastnictví Obce Pičín Úřadu pro zastupování 

státu. 

7.  BEZPEČNOST PRÁCE 

Byla předložena zpracovaná dokumentace od pana Ilečka k bezpečnosti práce. 

8. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2013 

Rozpočtové opatření č. 2/2013 bylo schváleno všem hlasy. 



9. DOŘEŠENÍ ŽÁDOSTI PANA ING. NEDOMY 

Na základě žádosti pana Ing. Karla Nedomy, bytem Pičín 47 ze dne 12.4.2012 o dořešení již dříve 

podané žádosti o prodej č. parc. 1540 o výměře 65 m2 ostatní plocha, jiná plocha podle 

geometrického plánu č. 656-1702/12 ze dne 1.8.2012, zpracovaný Ing. Hanou Hořejšovou, 

zastupitelstvo souhlasí všemi hlasy s prodejem tohoto na základě citovaného geometrického 

plánu odděleného pozemku obci za cenu 110,- Kč/m2. 

10. VELITEL ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY SDH PIČÍN 

Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování velitele zásahové  jednotky dobrovolných hasičů pana 

Ladislava Kokšteina a schvaluje odměnu veliteli zásahové jednotky SDH ve výši 1.000,- Kč za rok.  

11. ORGANIZACE PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

Jako každoročně zajistí organizaci akce SDH Pičín. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na nákup 

odměn pro děti ve výši 2.000,- Kč. 

12. RŮZNÉ 

a) Dne 26.5.2013 proběhne v kostele od 17.30 koncert Pražského kytarového komorního  

orchestru. 

b) Je třeba dořešit odkup pozemků kolem vodárny. Zastupitelstvo ukládá místostarostům, aby 

kontaktovali majitele a dohodli další postup a zpracování geometrického plánu. 

c) Opět bylo konstatováno, že situace na krajských komunikacích kolem obce je po zimě 

katastrofální, zejména se jedná o komunikaci na Hluboš a u Žirov, kde již v důsledku děr 

v asfaltu došlo k vážné dopravní nehodě. SÚS bude opravu silnice na Hluboš realizovat až po 

ukončení opravy propustku u Trhových Dušník. 

 

13. USNESENÍ 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Jmenování ověřovatelek zápisu Milanu Mišůnovou a Lenku Brettlovou, jmenování 

zapisovatelky Jarmily Krásové. 

2.  Doplněný program jednání zastupitelstva.  

3. Podání žádosti  o  převod pozemku v k.ú.Pičín par.č.29/4 ost.pl., ost.komun. o výměře 1600 

m2 a pozemku par.č.29/25 ost.pl., ost.komun. o výměře 39 m2, jež jsou zapsány na LV č.1 

k.ú.Pičín, které nebyly dle z.č.172/91 Sb., v platném znění, přepsány do vlastnictví obce 

z důvodu, že se jedná o církevní pozemky podle kn.vl.č.531 k.ú.Pičín (KN 29/4 pochází z PK 

29/1 a PK 31, KN 29/25 pochází z PK 29/1) do vlastnictví obce. Předmětné pozemky slouží 

jako veřejně účelová komunikace k rodinným domům a tyto jsou zařazeny silničním správním 

úřadem (Obcí tzn.Obecním úřadem Pičín) do třídy místních komunikacích dle § 6  odst.3. 

písm. c) z.č.13/1997 Sb., a to do III.třídy. 

4. Rozpočtové opatření č. 2/2013. 



5. Koupi pozemku od pana Ing. Karla Nedomy, bytem Pičín 47 č. parc. 1540 k.ú. Pičín o výměře 

65 m2 ostatní plocha, jiná plocha podle geometrického plánu č. 656-1702/12 ze dne 

1.8.2012, zpracovaný Ing. Hanou Hořejšovou za cenu 110,- Kč/m2. 

6. Jmenování velitele zásahové jednotky SDH Pičín pana Ladislava Kokšteina a odměnu veliteli 

zásahové jednotky ve výši 1.000,- Kč za rok. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

1. Informace k územnímu plánu a zpracovávané změně č. 5. 

2. Informace o kanalizaci, ČOV, dalším postupu a připojených občanech. 

3. Informaci o čerpání úvěru. 

4. Informaci o postupu řešení dopravní problematiky 

5. Informaci o zápisu vlastnických práv do KN. 

6. Informaci o agendě bezpečnosti práce. 

7. Informaci o organizaci čarodějnic. 

8. Informaci o  koncertu Pražského kytarového komorního  orchestru dne 26.5.2013 v 17.30 

v kostele. 

Zastupitelstvo obce ukládá:  

1. Místostarostce a paní Mišůnové, aby zajistily další podklady k realizaci ochranných pásem 

plynu na příštím zastupitelstvu, aby informovaly o zjištěných skutečnostech. 

2. Místostarostům podat žádost o převod pozemku do vlastnictví obce Pičín (viz bod 6). 

Jednání skončilo v 19.30 

 

………………………………………………………………………… 

Stanislav Vokurka, místostarosta 

 

……………………………………………………………………….. 

Lenka Kupková, místostarostka 

 

……………………………………………………………………….. 

Milana Mišůnová, ověřovatelka 

 

………………………………………………………………………….. 

Lenka Brettlová, ověřovatelka 

Vyvěšeno dne: 


