
ZÁPIS č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 

 30.1. 2014 od 18.30  na Obecním úřadě v Pičíně 

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

Zapisovatel: Ing. Josef Bedřich 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

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

2. SCHVÁLENÍ ÚČTNÍ ZÁVĚRKY ZŠ A MŠ PIČÍN 

3. PŘÍSPĚVEK ŘEDITELKY ZŠ A MŠ PIČÍN 

4. SCHVÁLENÍ NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA PROVOZNÍ VÝDAJE ZŠ A MŠ PIČÍN 

5. SCHVÁLENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ZŠ A MŠ PIČÍN 

6. SMLOUVA S ČEZ 

7. ODMĚNY ZASTUPITELŮ 

8. ŽÁDOSTO POŘÁDÁNÍ CYKLISTICKÝCH ZÁVODŮ 

9. INFORMACE O JEDNÁNÍ VE VĚCI PODEZŘENÍ NA ZNEČIŠŤOVÁNÍ    SPLAŠKOVÝMI 

VODAMI 

10.  ODVOZ TKO 

11.  POVĚŘENÍ KONTROLNÍHO A FINANČNÍHO VÝBORU K PROVEDENÍ KONTROLY 

12.  INVENTARIZACE 

13. PLYNOFIK 

14.  USNESENÍ 

 

1. SCHVÁLENÍ A DOPLNĚNÍ PROGRAMU, VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ 

ZÁPISU 

Program jednání byl schválen všemi hlasy. Zapisovatelem byl všemi hlasy schválen ing. Josef 
Bedřich. Ověřovatelky Lenka Brettlová a Jarmila Krásová byly schváleny všemi hlasy. 
 

2. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZŠ A MŠ PIČÍN 

Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Pičín k 31.12.2013  byla schválena podle vyhlášky 
220/2013 Sb. O schválení závěrky byl sepsán Protokol podle vyhlášky 220/2013 Sb. (viz příloha).  
Byl schválen hospodářský výsledek ve výši 1.634,17 Kč a jeho převedení do rezervního fondu. 
Schváleno všemi hlasy. 
 

3. PŘÍSPĚVEK ŘEDITELKY ZŠ A MŠ PIČÍN 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Pičín předložila k projednání příspěvek na nákup škrabky 
do kuchyně a na nákup konvektomatu, dále žádost o příspěvek na hory pro děti. Zastupitelstvo 
schvaluje všemi hlasy příspěvek 7.500,- Kč na pořádání zimního výcvikového kurzu. Peníze budou 

poukázány škole na účet. K nákupu přístrojů do školní kuchyně požaduje zastupitelstvo doložit 
několik cenových nabídek na požadovaný druh zařízení – stačí stažené z internetu. 
 

4. SCHVÁLENÍ NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA PROVOZNÍ VÝDAJE ZŠ A MŠ PIČÍN 

Neinvestiční příspěvek na provozní výdaje Základní školy a Mateřské školy Pičín byl schválen dle 
přiloženého rozpisu. Celková výše činí 500.000,- Kč a na leden již byla poskytnuta záloha 40.000,- 
Kč. 

 

5. SCHVÁLENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ZŠ A MŠ PIČÍN 

Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy úplné znění Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Pičín (viz příloha). 
Tím byl odstraněn nedostatek zjištěný při dílčím přezkoumání hospodaření obce ze dne 
20.9.2013. 

 



6. SMLOUVA S ČEZ 

Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy podpis smlouvy  s ČEZ Distribuce, a.s. o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 
14SOP01_4120973645 a číslo 14SOP01_4120973643 (viz příloha) a pověřuje místostarostku obce 
jejím podpisem. 
 

7. ODMĚNY ZASTUPITELŮ 

Na základě schválených změn v oblasti odměňování členů zastupitelstev ÚSC platného od ledna 

2014 schvaluje ZO všemi hlasy hrubé odměny členů  zastupitelstva od 1.2.2014 takto: zastupitelé 
900,- Kč, členové komise 1.100,- Kč, předsedové komise 1.400,- Kč a místostarostové každý 
11.000,- Kč.  

 

8. ŽÁDOST O POŘÁDÁNÍ CYKLISTICKÝCH ZÁVODŮ 

Zastupitelstvo neschválilo pořádání cyklistických závodů dne 6.4.2014. O souhlas žádal Cykloklub 
Příbram. Důvodem neschválení byly četné stížnosti občanů při pořádání obdobných závodů 
v minulých letech, dopravní omezení, parkování obslužných vozidel na soukromých pozemcích nebo 

tak, že docházelo k omezování běžného provozu v obci. 
 

9. INFORMACE O JEDNÁNÍ VE VĚCI PODEZŘENÍ NA ZNEČIŠŤOVÁNÍ SPLAŠKOVÝMI 

VODAMI 

Místostarosta Stanislav Vokurka informoval o průběhu jednání ve věci podezření na znečištění 

splaškovými vodami – viz příloha. 
 

10.  ODVOZ TKO 

Na základě předložených informací shromážděných zastupitelkou Lenkou Brettlovou bude 
připraveno výběrové řízení na odvoz TKO v roce 2015. Důvodem jsou zjištěné výrazné cenové 
rozdíly od různých dodavatelů těchto služeb. 

 
11. POVĚŘENÍ KONTROLNÍHO A FINANČNÍHO VÝBORU K PROVEDENÍ KONTROLY  

Místostarostka předala kontrolnímu a finančnímu výboru pověření k provedení kontroly, protokoly o 

provedených kontrolách za rok 2013 předají předsedové výborů místostarostce do 28.2.2014. 
 

12. INVENTARIZACE 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem inventur, inventarizační komise předložila dokumentaci 
k inventurám. Všemi hlasy byly schváleny seznamy majetku k vyřazení a zařazení k 31.12.2013. 
Při inventurách byly odstraněny nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2012 ze dne 2.10.2013 – bylo provedeno porovnání účtu 031 Pozemky s výpisem 
z listu vlastnictví a byly napraveny zjištěné nedostatky. Dále byly pro účetní zpracovány 
přehledy nemovitého majetku, který je zatížený věcnými břemeny. 
 

13.  PLYNOFIK- schválení obsahu smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti 

inženýrské sítě dle ust. občan. z.č.89/2012 Sb., v platném znění, dle 

geometrického plánu a jejího podpisu 

Zastupitelstvu obce byly předloženy PLYNOFIKEM opět předmětné smlouvy o zřízení věcného 
břemene-služebnosti inženýrské sítě  dle níže uvedených geometrických plánů, ale podle nového 
občanského zák. č.89/2012 Sb., účinného od 1.1.2014, a to  s  pozemky v k.ú.Pičín, v kterých je 
uvedena skutečná poloha plynárenského zařízení STL včetně rozsahu věcného břemene-služebnosti 

inženýrské sítě a které budou uzavřeny mezi Obcí Pičín jako povinnou se služebnosti a RWE 
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,  IČ: 27295567, jako oprávněnou se 
služebnosti.  Předmětem těchto smluv je právo služebnosti inženýrské  sítě, jejich  zřízení,  vedení 
a provozování plynárenského zařízení STL a dále právo služebnosti vstupovat a vjíždět v souvislosti 
s uloženým plynárenským zařízením, s jeho stavebními úpravami a opravami ve prospěch 
oprávněného přes služební  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.1313/11, 

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 pověřuje starostu k opětovnému podpisu předmětných smluv o zřízení věcného 
břemene – služebnosti inženýrských sítí dle nového občan.z.č.89/2012 Sb., viz.přílohy. 
Schváleno všemi hlasy. 
 

14. USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE 
1. Program jednání, zapisovatele ing. Josefa Bedřicha a ověřovatelky Lenku Brettlovou a 

Jarmilu Krásovou. 

2. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Pičín k 31.12.2013  podle vyhlášky 

220/2013 Sb. O schválení závěrky byl sepsán Protokol podle vyhlášky 220/2013 Sb. (viz 

příloha).  

3. Hospodářský výsledek  Základní školy a Mateřské školy Pičín ve výši 1.634,17 Kč a jeho 

převedení do rezervního fondu.  

4. Neinvestiční příspěvek  pro Základní školu a Mateřskou školu Pičín na rok 2014 v celkové 

výši 500.000,- Kč. 

5. Úplné znění zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Pičín (viz příloha). 

6. Příspěvek 7.500,- Kč na pořádání zimního výcvikového kurzu Základní školy a Mateřské 

školy Pičín. 

7. Seznamy majetku k vyřazení a zařazení k 31.12.2013. 

8. Hrubé odměny členů  zastupitelstva od 1.2.2014 takto: zastupitelé 900,- Kč, členové 

komise 1.100,- Kč, předsedové komise 1.400,- Kč a místostarostové každý 11.000,- Kč.  

9. Podpis smlouvy  s ČEZ Distribuce, a.s. o připojení odběrného elektrického zařízení 

k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 14SOP01_4120973645 a číslo 

14SOP01_4120973643 (viz příloha) a pověřuje místostarostku obce jejím podpisem. 

10. Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě  dle níže uvedených 

geometrických plánů podle nového občanského zák. č.89/2012 Sb., účinného od 1.1.2014, 

a to  s  pozemky v k.ú.Pičín, v kterých je uvedena skutečná poloha plynárenského zařízení 

STL včetně rozsahu věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě a které budou uzavřeny 

mezi Obcí Pičín jako povinnou se služebnosti a RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 

401 17 Ústí nad Labem,  IČ: 27295567, jako oprávněnou se služebnosti.  Předmětem 

těchto smluv je právo služebnosti inženýrské  sítě, jejich  zřízení,  vedení a provozování 

plynárenského zařízení STL a dále právo služebnosti vstupovat a vjíždět v souvislosti 

s uloženým plynárenským zařízením, s jeho stavebními úpravami a opravami ve prospěch 

oprávněného přes služební  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.1313/11, 

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 pověřuje starostu k opětovnému podpisu předmětných smluv o zřízení 

věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí dle nového občan.z.č.89/2012 Sb., 

viz.přílohy. 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ 
 
1. Informaci o jednání ve věci podezření na znečištění splaškovými vodami viz příloha. 
2. Informaci o výsledku inventur za rok 2013. 
3. Informaci o pověření kontrolnímu a finančnímu výboru k provedení kontroly a o úkolu pro 
předsedy výborů - předat protokoly o provedených kontrolách za rok 2013 místostarostce do 

28.2.2014. 
4. Informaci Lenky Brettlové o srovnání cen za odvoz TKO v okolí Příbrami. 
5. Informaci o jednání ve věci podezření na znečištění splaškovými vodami. 
 
ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE 

1. Pořádání cyklistických závodů dne 6.4.2014 Cykloklubem Příbram, IČO 48954021. 

Schůze skončila ve 20.00 hodin 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Lenka Kupková, místostarostka 
 
 
 

 
Ověřovatelé: 
 
 
Lenka Brettlová 

 
 

 
Jarmila Krásová 
 
 
Vyvěšeno dne 10.2.2014  


