
ZÁPIS č. 8/2013 ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE 
konaného dne 30. 9. 2013 od 18.30  na Obecním úřadě v 

Pičíně 
 
Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,  
Ing. Petr Kollert, Milana Mišůnová, Jarmila Krásová, Lenka Brettlová, Mgr. Vladimíra 
Krejzová 
Omluveni: Josef Mezera 
Ověřovatelé zápisu: Milana Mišůnová, Lenka Brettlová 
Zapisovatel: Ing. Josef Bedřich 
 
PROGRAM 
 

1. SCHVÁLENÍ A DOPLNĚNÍ PROGRAMU, VOLBA  ZAPISOVATELE  A 

OVĚŘOVATELŮ  ZÁPISU 

2. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZŠ A MŠ PIČÍN, SCHVÁLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO 

VÝSLEDKU ŠKOLY 

3. OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ 

HOSPODAŘENÍ OBCE PIČÍN 

4. JMENOVÁNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE 

5. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ par.č.1037/35 a par.č. 1037/36 k.ú. Pičín  

6. USNESENÍ 

 
1.SCHVÁLENÍ A DOPLNĚNÍ PROGRAMU, VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ 
ZÁPISU 
Program jednání byl doplněn o bod 4. Jmenování inventarizační komise a 5. Záměr prodeje 
pozemků par.č.1037/35 par.č. 1037/36. Poté byl program schválen všemi hlasy. 
Jako zapisovatel byl schválen Ing. Josef Bedřich, ověřovatelkami byly jmenovány Lenka 
Brettlová a Milana Mišůnová. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů bylo schváleno všemi 
hlasy. 
 
2.SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZŠ A MŠ PIČÍN, SCHVÁLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO 
VÝSLEDKU ŠKOLY 
Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy k 31.12.2012  byla schválena podle vyhlášky 
220/2013 Sb. O schválení závěrky byl sepsán Protokol podle vyhlášky 220/2013 Sb. Byl 
schválen hospodářský výsledek a jeho převedení do rezervního fondu. Schváleno všemi 
hlasy. 
 
3.OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ 
HOSPODAŘENÍ OBCE PIČÍN 
Zastupitelstvu byl předložen zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce ze dne 
20.9.2013. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy provedení těchto nápravných opatření: 
 

1. Zadat právní firmě zpracování zřizovací listiny pro Základní a Mateřskou školu Pičín 

v souladu se současnou legislativou do 30.10.2013. 

2. Zajistit potřebné podklady – zejména evidenci movitého majetku školy a další 

potřebné podklady pro zpracování zřizovací listiny pro Základní a Mateřskou školu 

Pičín do 31.12.2013. Zpracovat zřizovací listinu pro Základní a Mateřskou školu Pičín 

v souladu se současnou legislativou nejpozději do 31.1.2014. 



3. Zajistit seznam movitého majetku Základní a Mateřské školy Pičín, který bude obec 

Pičín evidovat na podrozvahovém účtu 903 a předat účetní k provedení opravy 

v účetnictví. Do 10.1.2014. 

4. Po zřízení věcného břemene na základě závazku Plynofiku jako investora, kdy tento 

prodal kupní smlouvou dne 3.10.2012 plynárenské zařízení RWE a zavázal se zajistit 

uzavření smluv o zřízení VB mezi  účastníky dle geometrických plánů jako povinnými 

a RWE jako oprávněným,  připravit podklady k zaúčtování věcného břemena pro 

RWE. Věcná břemena dosud nebyla realizovaná. 

5. Zadat účetní podklady pro vytvoření analytických účtů pro veškerý majetek zatížený 

věcným břemenem na základě výpisu z LV. Zkontrolovat poté při inventurách, zda je 

tak učiněno. Do 10.1.2014. 

6. Při provádění inventur zkontrolovat soulad účtu 031 s výpisem z LV. Do 10.1.2014. 

4. JMENOVÁNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE 

Místostarostka informovala o jmenování inventarizační komise pro provedení 
inventur movitého i nemovitého majetku Obce Pičín. Složení inventarizační komise: 
předseda: Ing. Petr Kollert, členové: Monika Peniaková, Jarmila Krásová, Ing. Josef 
Bedřich, Miloš Koudela. Předseda inventarizační komise převzal plán inventur za rok 
2013 dne 30.9.2013. 
 
5. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ par.č.1037/35 a par.č. 1037/36 v k.ú. Pičín  
Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy záměr prodeje pozemků par. č.1037/35 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 64 m2 a par.č. 1037/36 orná půda o výměře 4 
m2 k.ú. Pičín dle GP č. 687-128/2013 od Ing. Jany Hořejšové – GEODET a to Sokolu 
Pičín, IČO 42729530 se sídlem Pičín 130, za kupní cenu v celkové výši 1.000,- Kč. 
Záměr  bude vyvěšen na dobu 15 dnů a po jeho sejmutí bude prodej předmětných 
pozemků schválen zastupitelstvem. 

 

6. USNESENÍ 
 
Zastupitelsvo schvaluje: 
 

1. Jmenování Ing. Josefa Bedřicha zapisovatelem, jmenování Lenky Brettlové a Milany 

Mišůnové ověřovatelkami zápisu, program jednání. 

2. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy k 31.12.2012 podle vyhlášky 

220/2013 Sb. a  Protokol o schválení účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy 

Pičín podle vyhlášky 220/2013 Sb.  

3. Hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské školy Pičín a jeho převedení do 

rezervního fondu.  

4. Záměr prodeje pozemků par.č.1037/35 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 64 m2 a 

par.č. 1037/36 orná půda o výměře 4 m2 k.ú. Pičín dle GP č. 687-128/2013 od Ing. 

Jany Hořejšové – GEODET a to Sokolu Pičín, IČO 42729530 se sídlem Pičín 130, za 

kupní cenu v celkové výši 1.000,- Kč. 

5. Vyvěšení záměru prodeje dle bodu 4. na dobu 15 dnů. 

 
 
 
 
 



Zastupitelstvo ukládá místostarostům: 
 
Zajistit provedení opatření k nápravě chyb zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření 
obce ze dne 20.9.2013: 
 

1. Zadat právní firmě zpracování zřizovací listiny pro Základní a Mateřskou školu Pičín 

v souladu se současnou legislativou do 30.10.2013. 

2. Zajistit potřebné podklady – zejména evidenci movitého majetku školy a další 

potřebné podklady pro zpracování zřizovací listiny pro Základní a Mateřskou školu 

Pičín do 31.12.2013. Zpracovat zřizovací listinu pro Základní a Mateřskou školu Pičín 

v souladu se současnou legislativou nejpozději do 31.1.2014. 

3. Zajistit seznam movitého majetku Základní a Mateřské školy Pičín, který bude obec 

Pičín evidovat na podrozvahovém účtu 903 a předat účetní k provedení opravy 

v účetnictví. Do 10.1.2014. 

4. Po zřízení věcného břemene na základě závazku Plynofiku jako investora, kdy tento 

prodal kupní smlouvou dne 3.10.2012 plynárenské zařízení RWE a zavázal se zajistit 

uzavření smluv o zřízení VB mezi  účastníky dle geometrických plánů jako povinnými 

a RWE jako oprávněným,  připravit podklady k zaúčtování věcného břemena pro 

RWE. Věcná břemena dosud nebyla realizovaná. 

5. Zadat účetní podklady pro vytvoření analytických účtů pro veškerý majetek zatížený 

věcným břemenem na základě výpisu z LV. Zkontrolovat poté při inventurách, zda je 

tak učiněno. Do 10.1.2014. 

6. Při provádění inventur zkontrolovat soulad účtu 031 s výpisem z LV. Do 10.1.2014. 

 
Zastupitelstvo bere na vědomí: 
 

1. Informaci o dílčím přezkoumání hospodaření obce ze dne 20.9.2013 a zápis z tohoto 

přezkoumání. 

2. Informaci o jmenování inventarizační komise pro provedení inventur movitého i 

nemovitého majetku Obce Pičín.  Složení inventarizační komise: předseda: Ing. Petr 

Kollert, členové: Monika Peniaková, Jarmila Krásová, Ing. Josef Bedřich, Miloš 

Koudela.  

3. Informaci o tom, že předseda inventarizační komise převzal plán inventur za rok 2013 

dne 30.9.2013. 

 
Schůze skončila v 19.30 
 
 
RNDr. Lenka Kupková, místostarostka 
 
 
 
Milana Mišůnová, ověřovatelka 
 
 
 
 
Lenka Brettlová, ověřovatelka 


