
ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 

21.11. 2013 od 18.30  na Obecním úřadě v Pičíně 

 

Přítomni:Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef 
Bedřich, Milana Mišůnová, Jarmila Krásová, ředitelka ZŠ a MŠ Pičín 
Vladimíra Krejzová 

Omluveni: Lenka Brettlová, Monika Peniaková, Ing. Petr Kollert 
Ověřovatelé zápisu: Milana Mišůnová, Jarmila Krásová 

Zapisovatel: Ing. Josef Bedřich 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 
1. SCHVÁLENÍ A DOPLNĚNÍ PROGRAMU, VOLBA ZAPISOVATELE A 

OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU 

2. INFORMACE ŘEDITELKY ZŠ  A MŠ PIČÍN 

3. ROZPOČET 2014 

4. SMĚRNICE 

5. PRŮBĚH INVENTUR 

6. DOTACE STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA ROK 2014 

7. PLYNOFIK - ŘEŠENÍ DUPLICITNÍCH ZÁPISŮ G.P. Č. 669-136/2012 

8. PLYNOFIK- SCHVÁLENÍ OBSAHU SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO 

BŘEMENE DLE GEOMETRICKÉHO PLÁNU A JEJÍHO POPISU 

9. REKLAMACE PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE U ČOV U FIRMY ZVÁNOVEC 

10.ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 10  

11.INFORMACE O POŠTĚ 

12.INFORMACE O OPRAVĚ KOMUNIKACÍ 

13.INFORMACE O OPRAVĚ DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

14.KANALIZACE – PRODLOUŽENÍ U DANČÁKU, VÝBĚR DODAVATELE 

15.ZŘIZOVACÍ LISTINA ZŠ A MŠ PIČÍN – INFORMACE 

16.INFORMACE O PROŘEZÁNÍ A POKÁCENÍ STROMŮ NA HŘBITOVĚ 

17.OSVĚTLENÍ DRAHA  A U SILNICE NA ROSOVICE  

18.PRODEJ POZEMKU PARC.ČÍSLO  1475 K.Ú. PIČÍN 

19.PRODEJ POZEMKU PARC.ČÍSLO  1313/12 A ČÁSTI 1313/5 OBA K.Ú. 

PIČÍN 

20.ODKUP POZEMKŮ OBCÍ  

21.SCHVÁLENÍ ODMĚNY ŘEDITELKY ZŠ A MŠ PIČÍN 

22.ADVENT 2013 

23.MIKULÁŠSKÁ 7.12. , PŘÍSPĚVEK OBCE 

24.SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ A PROVOZOVÁNÍ KONTEJNERŮ 

25.USNESENÍ 

 
1.SCHVÁLENÍ A DOPLNĚNÍ PROGRAMU, VOLBA ZAPISOVATELE A 

OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU 
Program byl doplněn o body 2. INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY, 8. PLYNOFIK- 

SCHVÁLENÍ OBSAHU SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE DLE 
GEOMETRICKÉHO PLÁNU A JEJÍHO POPISU a 19. PRODEJ POZEMKU PARC.ČÍSLO  
1313/12 A ČÁSTI 1313/5 OBA K.Ú. PIČÍN, 20. ODKUP POZEMKŮ OBCÍ. Číselná 



řada projednávaných bodů byla v důsledku zařazení těchto bodů posunuta. Dále 

byl program upraven o bod 24. SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ A PROVOZOVÁNÍ 
KONTEJNERŮ. Upravený program byl schválen všemi hlasy. Zapisovatelem byl 

všemi hlasy schválen Ing. Josef Bedřich. Ověřovatelkami byly schváleny Milana 
Mišůnová a Jarmila Krásová. Schváleno všemi hlasy. 
 

2. INFORMACE ŘEDITELKY ZŠ A MŠ PIČÍN 
Ředitelka ZŠ a MŠ Pičín Mgr. Krejzová informovala o potřebě posílit hlavní jistič, 

který vypadává, prověří Ing. Bedřich. Dále informovala o uzavření MŠ od 
23.12.2013 do 1.1.2014. Toto opatření zastupitelstvo schválilo všemi hlasy. 
Informovala o přípravě zahájení adventu. Dále upozornila na potřebu poukázání 

části prostředků na provozní výdaje již začátkem ledna jako zálohu před 
schválením harmonogramu poskytování prostředků na provozní výdaje na rok 

2014. Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím zálohy 40.000,- Kč na provozní 
výdaje na leden 2014 do 5.1.2014. Schváleno všemi hlasy. Poskytování 
prostředků na provozní výdaje žádá paní ředitelka schválit na měsíce 1.-7. a 9.-

11.2014.  
Schváleno všemi hlasy. 

 
3.ROZPOČET 2014 

Místostarostové předložili návrh vyrovnaného rozpočtu (viz příloha), úvěr bude 
financovaný z přebytků minulých let. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední 
desce. 

 
4.SMĚRNICE 

Místostarostka informovala o přípravě směrnic na rok 2014. 
 
5.PRŮBĚH INVENTUR 

Místostarostka informovala o průběhu inventur za rok 2013. 
 

6.DOTACE STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA ROK 2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotaci pro rok 2014 z těchto 
Fondů: 

- ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 Tématické 

zadání Program obnovy vesnice na projekty  Opravy místních 

komunikací, Oblast podpory Rekonstrukce a opravy místních 

komunikací a chodníků a na projekt Veřejné osvětlení, Oblast 

podpory Veřejné osvětlení 

- ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství, Tématické 

zadání Zkvalitnění životního prostředí, Oblast podpory Výsadba izolační, 

rekreační zeleně, parku, lesoparků, výsadba lesa,  realizace 

vegetačních úprav u komunikací, v zástavbě a u dalších zdrojů 

prašnosti v obcích na projekt Výsadba kolem komunikace u 

Kaštanky 

- ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, Tématické zadání 

Podpora kultury a obnovy památek, Oblast podpory Podpora drobných 

památek na projekt Oprava kapličky v Žirovech 

- ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární 

prevence, Tématické zadání Podpora vzdělávacích, volnočasových a 



sportovních aktivit Oblast podpory Neinvestiční podpora na projekt 

Oprava a údržba sportovního zařízení  

- ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, 

Tématické zadání Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje 

jednotek sborů dobrovolných hasičů, Oblast podpory Nákup nové nebo 

oprava /rekonstrukce a modernizace stávající zásahové hasičské 

techniky, zásahové výzbroje a výstroje a komunikační techniky na 

projekt Nákup výstroje, výzbroje a zásahové techniky  

Zároveň zastupitelstvo schvaluje závazek spolufinancovat uvedené 
projekty ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu. Schváleno 

všemi hlasy. 
 

7.PLYNOFIK - ŘEŠENÍ DUPLICITNÍCH ZÁPISŮ G.P. Č. 669-136/2012 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci PLYNOFIKU, že v  níže  uvedených 

předmětných pozemcích v k.ú.Pičín  je uloženo plynárenské zařízení STL,  které 
jsou zapsány na duplicitních listech vlastnictví, a to na LV č.500 k.ú.Pičín 
(poz.č.29/36), LV č.501 k.ú.Pičín (poz.č.29/37), LV č.502 k.ú.Pičín (poz.č.29/38) 

a LV č.503 k.ú.Pičín (poz.č.29/39). Vlastníkem těchto pozemků na výše cit. LV 
jsou vyznačeny vždy: Obec Pičín, Římskokatolická farnost Jince a předmětná 

fyzická osoba, která má ve svém vlastnictví sousedící pozemek  s výše uvedeným 
pozemkem. 
 

8.PLYNOFIK- SCHVÁLENÍ OBSAHU SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO 
BŘEMENE DLE GEOMETRICKÉHO PLÁNU A JEJÍHO POPISU 

Zastupitelstvu obce byly předloženy PLYNOFIKEM  předmětné smlouvy o zřízení 
věcného břemene dle níže uvedených geometrických plánů s povinnými pozemky 
v k.ú.Pičín, v kterých je uvedena skutečná poloha plynárenského zařízení STL 

včetně rozsahu věcného břemene a které budou uzavřeny mezi Obcí Pičín jako 
povinnou osobou a RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad 

Labem,  IČ: 27295567, jako oprávněnou osobou.  Předmětem těchto smluv je 
právo věcného břemene  uložení,  vedení a provozování plynárenského zařízení 
STL a dále právo vstupovat a vjíždět v souvislosti s uloženým plynárenským 

zařízením, s jeho stavebními úpravami a opravami ve prospěch oprávněného 
přes povinné pozemky k.ú.Pičín, a to: 

-par.č.1279/1, par.č.1312/2, par.č.1312/3, par.č.1312/5, par.č.1312/25, 
par.č.1312/37, par.č.1312/39, par.č.1312/40, par.č.1312/52, par.č.1313/1, 
par.č.1313/4, par.č.1313/5, par.č.1313/11, par.č.1315/3, par.č.1315/17, 

par.č.1315/18, par.č.1315/20, par.č.1316, par.č.1353/2, par.č.1410/3, 
par.č.1410/17, par.č.1410/18, par.č.1478/1 a par.č.1501/1 vše dle katastru 

nemovitostí dle geometrického plánu č.663-136/2012 ze dne 9.10.2012, 
-par.č.80/12, par.č.136/2, par.č.164/15, par.č.1037/4, par.č.1038/9, 
par.č.1038/12, par.č.1403/1, par.č.1403/4, par.č.1403/5, par.č.1403/7, 

par.č.1403/11, par.č.1403/17, par.č.1403/18, par.č.1405/1, par.č.1469/1, 
par.č.1477 a par.č.1521/4 vše dle katastru nemovitostí dle geometrického plánu 

č.668-136/2012 ze dne 15.10.2012, 
-par.č.29/1, par.č.29/5, par.č.29/14, par.č.54/2, par.č.58/1, par.č.58/7, 
par.č.833/7, par.č.834/16, par.č.1453/1, par.č.1455/1 a par.č.1456/1 vše dle 

katastru nemovitostí dle geometrického  plánu č.669-136/2012 ze dne 
18.10.2012  

- par.č. 185/2, par.č.367/6, par.č.400, par.č.1403/2, par.č.1403/6, par.č.1413, 



par.č.1424/1, par.č.1426/1, par.č.1426/3 a par.č.1434/4 vše dle katastru 

nemovitostí dle geometrického plánu č.670-136/2012 ze dne 19.10.2012, 
- par.č.1462/1, par.č.1462/2  a par.č. 1513/83 vše dle katastru nemovitostí  dle 

geometrického plánu      č.671-136/2012 ze dne 24.10.2012.  
Zastupitelstvo obce schvaluje obsah smluv a pověřuje starostu k podpisu 
předmětných smluv o zřízení věcného břemene viz.přílohy. 

 
9.REKLAMACE PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE U ČOV U FIRMY ZVÁNOVEC 

Místostarosta informoval o reklamaci příjezdové komunikace k ČOV u generálního 
dodavatele firmy Zvánovec a.s. 
 

10.ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 
Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy rozpočtové opatření č. 10. 

 
11.INFORMACE O POŠTĚ 
Manažerka České pošty obvodu Příbram vysvětlila příčinu omezení provozní doby 

pošty v Pičíně a od 22.10.2013 jsou již služby pošty poskytovány bez omezení. 
 

12.INFORMACE O OPRAVĚ KOMUNIKACÍ 
Místostarosta informoval o zahájení oprav komunikací na Vršku a o 

předpokládaném průběhu těchto oprav. 
 
13.INFORMACE O OPRAVĚ DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

1.Místostarostové informovali o opravě havarijního stavu dešťové kanalizace u 
č.p.66 po přívalových deštích. 

 
 
14.KANALIZACE – PRODLOUŽENÍ U DANČÁKU, VÝBĚR DODAVATELE 

Na základě zpracovaného projektu od Ing. Duspivy na prodloužení kanalizace u 
Dančáku k č.p. 121 byly předloženy nabídky na realizaci kanalizace v tomto 

úseku, z nichž jako nejvýhodnější byla vybraná nabídka firmy 1.SčV, a.s., Ke 
Kablu 971, Praha 10, IČO 47549793  za 119 674,00 Kč.  
Akce bude realizována po potvrzení skutečného stavu a možností – viz dále. 

Schváleno všemi hlasy.  
Podle připomínek firem, které zpracovávaly nabídky, je předložená projektová 

dokumentace označená projektantem za pouze informativní, chybí zákres spádu, 
ten je popsán jen v přiložené tabulce. Před realizací přípojky proběhne ještě 
místní šetření a schůzka s projektantem, majitelem objektu č.p. 121 a firmou 

Veolia jako předpokládaným realizátorem stavby. Je třeba jasně stanovit, zda 
spád bude dostatečný, aby provozovaná splašková kanalizace byla funkční a 

nedocházelo k jejímu ucpávání. Majitel objektu bude seznámen s výsledkem a 
případnými riziky realizace připojení.  
 

15.ZŘIZOVACÍ LISTINA ZŠ A MŠ PIČÍN – INFORMACE 
Informace o postupu při zpracování zřizovací listiny Základní a Mateřské školy 

Pičín v úplném znění. 
 
16.INFORMACE O PROŘEZÁNÍ A POKÁCENÍ STROMŮ NA HŘBITOVĚ 

Informace o prořezání stromů na hřbitově a o plánovaném pokračování 
prořezání. 

 
 



17.OSVĚTLENÍ DRAHA  A U SILNICE NA ROSOVICE 

Prodloužení veřejného osvětlení v obci ve směru na Rosovice a na Draha bude 
společně s dalším potřebným prodloužením řešeno z rozpočtu v roce 2014. 

Schváleno všemi hlasy. 
 
18.PRODEJ POZEMKU PARC.ČÍSLO  1475 K.Ú.PIČÍN 

Zastupitelstvo obce projednalo na svém zasedání žádost p.Marie Sůsové, bytem 
Vestec čp.5, 263 01 Hříměždice, o odkup  pozemku par.č.1475 orné půdy o 

výměře 330 m2 v k.ú. Pičín,  za kupní cenu ve výši 110,- Kč za 1 m2, kdy 
předmětný záměr bude vyvěšen na obecní vývěsce. Schváleno všemi hlasy. 
 

19.PRODEJ POZEMKU PARC.ČÍSLO  1313/12 A ČÁSTI 1313/5 OBA 
K.Ú.PIČÍN 

Zastupitelstvo obce projednalo na svém zasedání žádost manželů Jiřího a Renaty 
Urešových, oba bytem 262 25 Pičín čp.106, o odkup  pozemku par.č.1313/12 
zahrady o výměře 95 m2 v k.ú.Pičín,  za kupní cenu ve výši 110,- Kč za 1 m2, kdy 

předmětný záměr bude vyvěšen na obecní vývěsce. Schváleno všemi hlasy. 
 

Dále manž. Jiří a Renata Urešovi požádali Obec Pičín o prodej cca 105 m2 
poz.par.č.1313/5 ost.pl., nepl.půdy k.ú.Pičín. Zastupitelstvo záměr předmětného 

prodeje odsouhlasí  až po předložení geometrického zaměření tohoto pozemku 
dle přiloženého zákresu  k této žádosti. 
 

20.ODKUP POZEMKŮ OBCÍ 
Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy obsah  smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene,  která se bude uzavírat 
mezi p.Marií Bryndovou, bytem Kladenská 156, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 
(id.1/2) a p.Miroslavem Fillou, bytem Pičín 168, 262 25 jako prodávajícími a 

povinnými na straně jedné a Obcí Pičín, se sídlem 262 25 Pičín 154 jako 
kupujícím a oprávněným na straně druhé, ve věci odkupu  části 

poz.par.č.1038/10 tr.trav.por. o vým.123 m2 a části poz.par.č.1038/1 tr.trav.por. o 
vým.846 m2 v k.ú.Pičín za kupní cenu 110,- Kč za 1 m2, a to obcí od 
spoluvlastníků předmětných pozemků a dále ve věci zřízení bezúplatného práva 

věcného břemene umístění obecní studny na poz.par.č.1038/10 k.ú.Pičín vše dle 
přiloženého zákresu vyhotoveného geodetem Ing.Michalem Chybou, Dlouhá 159, 

261 01 Příbram II, který je součástí této smlouvy. Jestli nedojde k připomínkám 
k obsahu této smlouvy v průběhu doby vyvěšení předmětného zápisu OZ Pičín na 
vývěsce obce, tak bude na dalším zastupitelstvu obce předmětná smlouva výše 

uvedená schválena a bude pověřen starosta obce k jejímu podpisu a ke splnění 
všech podmínek v této smlouvě uvedených (viz. Příloha). 

 
21.SCHVÁLENÍ ODMĚNY ŘEDITELKY ZŠ A MŠ PIČÍN 
Odměny ředitelce ZŠ a MŠ Pičín ke mzdě byly schváleny všemi hlasy (viz 

příloha). 
 

22.ADVENT 2013 
Zahájení adventu proběhne dne 29.11.2013. Od 15.00 bude v restauraci u 
Krause probíhat vánoční jarmark, kde budou prodávány výrobky dětí z pičínské 

školy a školky. V 16.00 si děti zazpívají u stromečku a stromeček bude rozsvícen. 
Od 17.00 bude ohňostroj. Akci pořádá Obec Pičín, Základní a Mateřská škola 

Pičín a místní organizace Červeného kříže. Na akci schvaluje zastupitelstvo obce 
všemi hlasy příspěvek ve výši 5.000,- Kč (3.000,- Kč na ohňostroj pro 



spolupořádající ZŠ a MŠ, 2.000,- Kč na občerstvení pro spolupořádající Červený 

kříž). 
 

23.MIKULÁŠSKÁ 7.12. , PŘÍSPĚVEK OBCE 
Mikulášská besídka se koná dne 7.12.2013 od 14.00 v sále restaurace u Krause, 
zastupitelstvo schvaluje příspěvek na balíčky pro děti ve výši 3.000,-Kč.  

 
24. SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ A PROVOZOVÁNÍ KONTEJNERŮ 

Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy Smlouvu o umístění a provozování 
kontejnerů s firmou REVERGE, a.s. IČ 28101766 a pověřuje starostu Josefa 
Mezeru podpisem této smlouvy - viz příloha. 

 
25.USNESENÍ 

  
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE 
 

1. Upravený program jednání, zapisovatele Ing. Josefa Bedřicha, 

ověřovatelky  Jarmilu Krásovou a Milanu Mišůnovou. 

2. Uzavření MŠ Pičín od 23.12.2013 do 1.1.2014. 

3. Poskytnutí zálohy 40.000,- Kč na provozní výdaje na leden 2014 do 

5.1.2014. 

4. Rozvržení poskytování prostředků na provozní výdaje ZŠ a MŠ Pičín na 

měsíce 1.-7. a 9.-11.2014.  

5. Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro 

rok 2014 Tématické zadání Program obnovy vesnice na projekty  Opravy 

místních komunikací, Oblast podpory Rekonstrukce a opravy místních 

komunikací a chodníků a na projekt Veřejné osvětlení, Oblast podpory 

Veřejné osvětlení a závazek  spolufinancovat uvedený projekt ve výši 

minimálně 5 % z celkových nákladů projektu. 

6. Podání žádosti o dotaci na projekt Výsadba kolem komunikace u 

Kaštanky ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství, 

Tématické zadání Zkvalitnění životního prostředí, Oblast podpory Výsadba 

izolační, rekreační zeleně, parku, lesoparků, výsadba lesa,  realizace 

vegetačních úprav u komunikací, v zástavbě a u dalších zdrojů prašnosti 

v obcích a závazek  spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 

% z celkových nákladů projektu. 

7. Podání žádosti o dotaci na projekt Oprava kapličky v Žirovech ze 

Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, Tématické zadání 

Podpora kultury a obnovy památek, Oblast podpory Podpora drobných 

památek a závazek  spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 

% z celkových nákladů projektu. 

8. Podání žádosti o dotaci na projekt Oprava a údržba sportovního 

zařízení ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a 

primární prevence, Tématické zadání Podpora vzdělávacích, volnočasových 

a sportovních aktivit Oblast podpory Neinvestiční podpora a závazek  

spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových 

nákladů projektu. 



9. Podání žádosti o dotaci na projekt Nákup výstroje, výzbroje a 

zásahové techniky ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných 

hasičů a složek IZS, Tématické zadání Podpora obnovy techniky, výzbroje 

a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů, Oblast podpory Nákup 

nové nebo oprava /rekonstrukce a modernizace stávající zásahové 

hasičské techniky, zásahové výzbroje a výstroje a komunikační techniky 

a závazek  spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % 

z celkových nákladů projektu.  

10.Smlouvy o zřízení věcného břemene dle níže uvedených geometrických 

plánů s povinnými pozemky v k.ú.Pičín, v kterých je uvedena skutečná 

poloha plynárenského zařízení STL včetně rozsahu věcného břemene a 

které budou uzavřeny mezi Obcí Pičín jako povinnou osobou a RWE 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,  IČ: 

27295567, jako oprávněnou osobou.  Předmětem těchto smluv je právo 

věcného břemene  uložení,  vedení a provozování plynárenského zařízení 

STL a dále právo vstupovat a vjíždět v souvislosti s uloženým 

plynárenským zařízením, s jeho stavebními úpravami a opravami ve 

prospěch oprávněného přes povinné pozemky k.ú.Pičín, a to: 

-par.č.1279/1, par.č.1312/2, par.č.1312/3, par.č.1312/5, par.č.1312/25, 
par.č.1312/37, par.č.1312/39, par.č.1312/40, par.č.1312/52, par.č.1313/1, 

par.č.1313/4, par.č.1313/5, par.č.1313/11, par.č.1315/3, par.č.1315/17, 
par.č.1315/18, par.č.1315/20, par.č.1316, par.č.1353/2, par.č.1410/3, 
par.č.1410/17, par.č.1410/18, par.č.1478/1 a par.č.1501/1 vše dle katastru 

nemovitostí dle geometrického plánu č.663-136/2012 ze dne 9.10.2012, 
-par.č.80/12, par.č.136/2, par.č.164/15, par.č.1037/4, par.č.1038/9, 

par.č.1038/12, par.č.1403/1, par.č.1403/4, par.č.1403/5, par.č.1403/7, 
par.č.1403/11, par.č.1403/17, par.č.1403/18, par.č.1405/1, par.č.1469/1, 

par.č.1477 a par.č.1521/4 vše dle katastru nemovitostí dle geometrického plánu 
č.668-136/2012 ze dne 15.10.2012, 
-par.č.29/1, par.č.29/5, par.č.29/14, par.č.54/2, par.č.58/1, par.č.58/7, 

par.č.833/7, par.č.834/16, par.č.1453/1, par.č.1455/1 a par.č.1456/1 vše dle 
katastru nemovitostí dle geometrického  plánu č.669-136/2012 ze dne 

18.10.2012  
- par.č. 185/2, par.č.367/6, par.č.400, par.č.1403/2, par.č.1403/6, par.č.1413, 
par.č.1424/1, par.č.1426/1, par.č.1426/3 a par.č.1434/4 vše dle katastru 

nemovitostí dle geometrického plánu č.670-136/2012 ze dne 19.10.2012, 
- par.č.1462/1, par.č.1462/2  a par.č. 1513/83 vše dle katastru nemovitostí  dle 

geometrického plánu      č.671-136/2012 ze dne 24.10.2012.  
 
 

11.Výběr dodavatele na akci Prodloužení kanalizace u Dančáku k č.p. 121 - 

firmu 1.SčV, a.s., Ke Kablu 971, Praha 10, IČO 47549793 za 119 674,00 

Kč. Akce bude realizovaná pokud se potvrdí, že rizika vzniklá její realizací 

nebudou významně omezovat funkčnost vybudované kanalizace.  

12.Rozpočtové opatření č. 10. 



13. Prodloužení veřejného osvětlení v obci ve směru na Rosovice a na Draha 

bude společně s dalším potřebným prodloužením řešeno z rozpočtu v roce 

2014. 

14. Kupní cenu za prodej obecního pozemku par.č.1475 orná půda o výměře 

330 m2 v k.ú. Pičín ve výši 110,- Kč za 1 m2 a vyvěšení předmětného 

záměru na úřední desce. 

15. Kupní cenu za prodej obecního pozemku par.č.1313/12 zahrady o výměře 

95 m2 v k.ú.Pičín ve výši 110,- Kč za 1 m2 a vyvěšení předmětného 

záměru na úřední desce. 

16.Obsah  smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy budoucí o zřízení 

věcného břemene,  která se bude uzavírat mezi p.Marií Bryndovou, bytem 

Kladenská 156, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 (id.1/2) a p.Miroslavem 

Fillou, bytem Pičín 168, 262 25 jako prodávajícími a povinnými na straně 

jedné a Obcí Pičín, se sídlem 262 25 Pičín 154 jako kupujícím a 

oprávněným na straně druhé, ve věci odkupu  části poz.par.č.1038/10 

tr.trav.por. o vým.123 m2 a části poz.par.č.1038/1 tr.trav.por. o vým.846 

m2 v k.ú.Pičín za kupní cenu 110,- Kč za 1 m2, a to obcí od spoluvlastníků 

předmětných pozemků a dále ve věci zřízení bezúplatného práva věcného 

břemene umístění obecní studny na poz.par.č.1038/10 k.ú.Pičín vše dle 

přiloženého zákresu vyhotoveného geodetem Ing.Michalem Chybou, 

Dlouhá 159, 261 01 Příbram II, který je součástí této smlouvy. Jestli 

nedojde k připomínkám k obsahu této smlouvy v průběhu doby vyvěšení 

předmětného zápisu OZ Pičín na vývěsce obce, tak bude na dalším 

zastupitelstvu obce předmětná smlouva výše uvedená schválena a bude 

pověřen starosta obce k jejímu podpisu a ke splnění všech podmínek 

v této smlouvě uvedených (viz. Příloha). 

17.Odměny ředitelce ZŠ a MŠ Pičín ke mzdě (viz příloha). 

18.Na akci Zahájení adventu dne 29.11.2013 příspěvek ve výši 5.000,- Kč 

(3.000,- Kč na ohňostroj pro spolupořádající ZŠ a MŠ, 2.000,- Kč na 

občerstvení pro spolupořádající Červený kříž). 

19.Příspěvek na balíčky pro děti na Mikulášskou dne 7.12.2013 ve výši 

3.000,-Kč.  

20.Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů s firmou REVERGE, a.s. IČ 

28101766. 

 

 
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ 

 
1. Informace sdělené ředitelkou ZŠ a MŠ Pičín. 

2. Informaci o vyvěšení rozpočtu Obce Pičín na úřední desce. 

3. Informaci o přípravě směrnic na rok 2014. 

4. Informaci o průběhu inventur. 

5. Informaci PLYNOFIKU, že v  níže  uvedených předmětných pozemcích 

v k.ú.Pičín  je uloženo plynárenské zařízení STL,  které jsou zapsány na 

duplicitních listech vlastnictví, a to na LV č.500 k.ú.Pičín (poz.č.29/36), LV 



č.501 k.ú.Pičín (poz.č.29/37), LV č.502 k.ú.Pičín (poz.č.29/38) a LV č.503 

k.ú.Pičín (poz.č.29/39). Vlastníkem těchto pozemků na výše cit. LV jsou 

vyznačeny vždy: Obec Pičín, Římskokatolická farnost Jince a předmětná 

fyzická osoba, která má ve svém vlastnictví sousedící pozemek  s výše 

uvedeným pozemkem. 

6. Informaci o reklamaci příjezdové komunikace k ČOV u firmy Zvánovec a.s. 

7. Informaci o vysvětlení příčiny omezení provozní doby pošty v Pičíně a o 

tom, že od 22.10.2013 jsou již služby pošty poskytovány bez omezení. 

8. Informaci o zahájení oprav komunikací na Vršku a o předpokládaném 

průběhu těchto oprav. 

9. Informaci o opravě dešťové kanalizace u č.p.66 v důsledku havarijního 

stavu po přívalových deštích. 

10.Informaci o předložené projektové dokumentaci, kterou sám projektant 

označil za pouze informativní a ve které chybí zákres spádu, který je 

popsán jen v přiložené tabulce. Informaci o tom, že před realizací přípojky 

proběhne ještě místní šetření a schůzka s projektantem, majitelem objektu 

č.p. 121 a firmou Veolia jako předpokládaným realizátorem stavby. Je 

třeba jasně stanovit, zda spád bude dostatečný, aby provozovaná 

splašková kanalizace byla funkční a nedocházelo k jejímu ucpávání. Majitel 

objektu bude seznámen s výsledkem a případnými riziky realizace 

připojení.  

11.Informaci o postupu při zpracování zřizovací listiny ZŠ a MŠ Pičín v úplném 

znění. 

12.Informaci o prořezání stromů na hřbitově. 

 
ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘUJE 
1.Starostu k podpisu předmětných smluv o zřízení věcného břemene viz.přílohy 

dle uvedených geometrických plánů uvedených výše, s povinnými pozemky 
v k.ú.Pičín, v kterých je uvedena skutečná poloha plynárenského zařízení STL 

včetně rozsahu věcného břemene a které budou uzavřeny mezi Obcí Pičín jako 
povinnou osobou a RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad 
Labem,  IČ: 27295567, jako oprávněnou osobou.  Předmětem těchto smluv je 

právo věcného břemene  uložení,  vedení a provozování plynárenského zařízení 
STL a dále právo vstupovat a vjíždět v souvislosti s uloženým plynárenským 

zařízením, s jeho stavebními úpravami a opravami ve prospěch oprávněného 
přes povinné pozemky k.ú.Pičín. 
2.Starostu podpisem Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů s firmou 

REVERGE, a.s. IČ 28101766 
Schůze skončila ve 20.30 hodin 

 
 
Josef Mezera, starosta obce 

 
 

Jarmila Krásová, ověřovatelka                              Milana Mišůnová ověřovatelka 
 
 

Vyvěšeno dne 29.11.2013 


