
ZÁPIS č. 3/2014 ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 

 20.3. 2014 od 18.30  na Obecním úřadě v Pičíně 

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

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

2. PRODEJ NOVĚ VZNIKLÉHO POZEMKU Č. 1313/30 DLE GP Č. 692 – 1/2014 

3. PRODEJ POZEMKU 1403/11 K.Ú. PIČÍN 

4. PRODEJ POZEMKU 1403/1 K.Ú.PIČÍN 

5. VEDENÍ PLYNU U CESTY NA DRAHA A VĚCNÁ BŘEMENA 

6. PLYNOFIK 

7. ODVOZ TKO, PŘÍPRAVA VÝBĚRU DODAVATELE NA ODVOZ TKO 

8. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU 

9. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BRDY – VLTAVA – INTEGROVANÁ STRATEGIE 

10. DODATEK Č. IV KE SMLOUVĚ O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VE VNITROSTÁTNÍ AUTOBUSOVÉ 

LINKOVÉ DOPRAVĚ BOSÁK BUS 

11. OŘEZÁNÍ STROMŮ V OBCI 

12. POUŤ A POSVÍCENÍ – HOSTOVÁNÍ POUŤOVÝCH ATRAKCÍ 

13. LETECKÉ SNÍMKY OBCE 

14. OPRAVA PILÍŘKŮ PŘED RESTAURACÍ 

15. KRONIKA OBCE 

16. ZÁVODY NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH 

17. PODPIS SMLOUVY – KOUPĚ POZEMKŮ 

18. INFORMACE O KONTROLE HOSPODAŘENÍ OBCE 

19. USNESENÍ 

 

1. SCHVÁLENÍ A DOPLNĚNÍ PROGRAMU, VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ 

ZÁPISU 

Program jednání byl  doplněn o body 3. PRODEJ POZEMKU 1403/11 K.Ú.PIČÍN a 4. PRODEJ 
POZEMKU 1403/11 K.Ú.PIČÍN, 6. PLYNOFIK, 17. PODPIS SMLOUVY – KOUPĚ POZEMKŮ A 18. 

INFORMACE O KONTROLE HOSPODAŘENÍ OBCE. Doplněný program byl schválen všemi hlasy. 
Zapisovatelem byl všemi hlasy schválen ing. Josef Bedřich. Ověřovatelé Ing. Petr Kollert a Lenka 
Brettlová byli schváleni všemi hlasy. 
 

2. PRODEJ NOVĚ VZNIKLÉHO POZEMKU Č. 1313/30 DLE GP Č. 692 – 1/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy návrh prodeje nově vzniklého pozemku par.č.1313/30 
ost.pl., nepl.půdy o výměře 150 m2 v k.ú. Pičín dle geometrického plánu ze dne 10.2.2014, 
č.pl.692-1/2014,  za kupní cenu ve výši 110,- Kč za 1 m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 
16.500,- Kč, slovy: šestnáct tisíc pět set korun českých, a to  manželům p.Jiřímu Urešovi a 
p.Renatě Urešové, oba bytem 262 25 Pičín čp.106. 

Předmětný prodej výše uvedeného pozemku je podmíněn  uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene dle z.č.458/2008 Sb., v platném znění,  mezi povinnými: manželi  p.Jiřím Urešem a 
p.Renatou Urešovou , oba bytem 262 25 Pičín čp.106, oprávněným: RWE GasNet s.r.o., IČ:272 
95 567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a investorem: PLYNOFIK, se sídlem 26225 
Pičín 154, IČ:705 67 620.  
Předmětem této smlouvy je právo věcného břemene služebnosti spočívající v: 

a)právu zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení, 

b)právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, ve prospěch oprávněného přes 
služebný  pozemek par.č.1313/30 k.ú.Pičín dle geometrického plánu, který zajistí na své náklady  
povinní:  manželé  Urešovi a kteří  předmětný geometrický plán   ve věci zřízení věcného břemene  
předají  na OÚ Pičín před dnem posledního schválení výše uvedeného prodeje  ZO Pičín. Také 
manž. Urešovým je známo, že  uhradí správní poplatek KÚ ve výši 1.000,- Kč, který se týká  

podání návrhu na vklad   dle  předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene dle z.č.458/2008 Sb.  
 

 



3. PRODEJ POZEMKU Č. 1403/11 K.Ú.PIČÍN 

Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy  návrh prodeje části pozemku par.č.1403/11  v k.ú. Pičín dle  
zákresu za kupní cenu 110,- Kč za m2, který byl přiložen k žádosti o prodej části předmětného 
pozemku o výměře cca 21 m2 ze dne 16.3.2014, a to p.Vratislavem Zítkem (id.1/2) a p.Simonou 
Burešovou (id.1/2), oba bytem Pičín čp.64. Po předložení geometrického plánu ve výše uvedené 
věci žadateli, bude pokračováno ve správním řízení ohledně předmětného prodeje.  
      

4. PRODEJ ČÁSTI POZEMKU PARC.Č. 1403/1 V K.Ú. PIČÍN 

Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy návrh prodeje části pozemku par.č.1403/1  v k.ú. Pičín 
dle  zákresu za kupní cenu 110,- Kč za m2, který byl přiložen k žádosti o prodej části předmětného 
pozemku o šířce 1,5 m a délce rovnající se délce obvodové zdi objektu staré hospody v Pičíně, a to 
p.Lubomírem Typltem, bytem Pičín čp.153, kterou OÚ Pičín obdržel dne 17.3.2014. Po předložení 
geometrického plánu ve výše uvedené věci žadatelem, bude pokračováno ve správním řízení 
ohledně předmětného prodeje.  

 
5. VEDENÍ PLYNU U CESTY NA DRAHA A VĚCNÁ BŘEMENA 

Na základě zjištění, že se po vytýčení zjistilo, že plynovod  rozporu s projektem vede po 
soukromém pozemku 367/3 k.ú. Pičín bude majitelům nabídnuta cena za odkup obcí 110,- Kč/m2. 
Schváleno všemi hlasy. 

 

6. PLYNOFIK 

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání zahájení  jednání s geodetem p.Štěpánkou Volnou a 
popřípadné  zadání   nového geometrického plánu na zaměření plynárenského zařízení STL  

v oblasti „Vršku“ ve vlastnictví RWE GasNet s.r.o., kdy se zjistilo, že potrubí STL se nachází v zemi 
s potrubím plynárenského zařízení ve vlastnictví obce. Jedná se o pozemky par.č.1279/1, 1410/3, 
1410/18, 1313/11, 1313/1 k.ú.Pičín. kdy podkladem předmětného šetření bude GP č.663-
136/2012 ze dne 9.10.2012, který byl vyhotoven pro účel vyhotovení smlouvy o zřízení věcného 
břemene mezi povinným: Obcí Pičín, oprávněným: RWE GasNet s.r.o. a investorem: PLYNOFIK. 

 

7. ODVOZ TKO, PŘÍPRAVA VÝBĚRU DODAVATELE NA ODVOZ TKO 

Starosta zjistí situaci s financováním odvozu TKO v okolních obcích a poté bude vyvoláno jednání 

s DOKASem ve věci snížení ceny svozu odpadů. 
 

8. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Zastupitelstvo obce se seznámilo  

1.s informací pořizovatele k dokumentům 

 vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 5 územního plánu obce Pičín (dále také 
jen „změna č. 5“) konaného dne 22. října 2013, uvedené v příloze č. 3 tohoto usnesení; 

 záznam o průběhu veřejného projednání návrhu změny č. 5 konaného dne 10. února 2014, 

uvedený v příloze č. 4 tohoto usnesení; 

 vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 5 konaného dne 10. února 2014, 

uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení. 

2. se stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje (dále 
jen „krajský úřad“), čj. 186860/2013/KUSK ze dne 18. prosince 2013, k posouzení návrhu 
změny č. 5, uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení. 

3. se sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu změny č. 5 nebyly uplatněny žádné 
námitky ani připomínky ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“). 

Zastupitelstvo dále ověřilo návrh změny č. 5 územního plánu obce Pičín podle § 54 odst. 2 
stavebního zákona a konstatuje, že 

 není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, schválenou usnesením 

vlády České republiky č. 929 dne 20. července 2009; 



 není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, schválenými usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011, vydanými 

dne 7. února 2012 a účinnými dne 22. února 2012; 

 není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, jak je 

doloženo přílohami č. 2, 3 a 5 tohoto usnesení; 

 při projednávání návrhu změny č. 5 nebyl řešen žádný rozpor postupem podle § 136 odst. 6 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 

řád“). 

Zastupitelstvo vydává změnu č. 5 územního plánu obce Pičín (zhotovitel Ing. arch. Petr 
KOUŘIMSKÝ – projekční kancelář, IČ 15083951, projektant Ing. arch. Petr Kouřimský, 
autorizovaný architekt ČKA 00897) postupem podle § 171 a násl. správního řádu a v 
souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 stavebního zákona, ve formě opatření obecné 
povahy č. 1/2014/OOP uvedeného příloze č. 1 tohoto usnesení. 

Zastupitelstvo dále ukládá starostovi obce 

 1. oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání změny č. 5 ve formě opatření 
obecné povahy č. 1/2014/OOP v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a vyznačit její 

účinnost; 

 2. poskytnout dokumentaci změny č. 5, opatřenou záznamem o účinnosti, stavebnímu úřadu, 
úřadu územního plánování a krajskému úřadu; 

 3. zveřejnit, způsobem umožňujícím dálkový přístup, údaje o vydané změně č. 5 a místech, 

kde je možné do dokumentace nahlížet, a oznámit tuto informaci jednotlivě dotčeným 
orgánům neuvedeným v předchozím bodu; 

 4. zpracovat registrační list změny č. 5 a podat návrh krajskému úřadu na vložení jeho dat do 
evidence územně plánovací činnosti; 

 5. zabezpečit archivování úplného spisu změny č. 5, včetně dokladů a písemností dokládajících 
proces pořizování. 

 
9. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BRDY – VLTAVA – INTEGROVANÁ STRATEGIE 

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s udělením plné moci místní akční skupině MAS Brdy – Vltava. 
 

10. DODATEK Č. IV KE SMLOUVĚ O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VE VNITROSTÁTNÍ 

AUTOBUSOVÉ LINKOVÉ DOPRAVĚ BOSÁK BUS 

Dodatek ke smlouvě byl schválen všemi hlasy. 

 
11. OŘEZÁNÍ STROMŮ V OBCI 

Starosta informoval o nutnosti ořezání stromů u cesty na Draha. 
 

12. POUŤ A POSVÍCENÍ – HOSTOVÁNÍ POUŤOVÝCH ATRAKCÍ 

Starosta informoval o hostování pouťových atrakcí při pouti a posvícení. 
 

13. LETECKÉ SNÍMKY OBCE 

O letecké snímky ve formátu A3 nebyl zájem, nebudou se přikupovat další, pouze v případě 

potřeby. Schváleno všemi hlasy. 
 

14. OPRAVA PILÍŘKŮ PŘED RESTAURACÍ 

Poškozené pilíře před restaurací budou odstraněny a bude opravena dlažba před restaurací. 
Schváleno všemi hlasy. 

 

 

15. KRONIKA OBCE 

Místostarostka informovala o doplnění ručních zápisů do kroniky obce za minulé roky. 



16. ZÁVODY NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH 

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s organizováním závodů na kolečkových bruslích na území Obce 
Pičín. 
 

17. PODPIS SMLOUVY – KOUPĚ POZEMKŮ 

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem smlouvy a dalším jednáním ve věci Smlouvy o 
úplatném převodu nemovité věci-pozemku a Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě na části poz.par.č.1038/1 tr.trav.por. o výměře 3718 m2 a poz.par.č.1038/10 tr.trav.por. o 

výměře 1391 m2 vše v k.ú.Pičín s paní Marií Bryndovou, bytem Kladenská 156, 261 01 Příbram 
VI-Březové Hory a panem Miroslavem Fillou, bytem 262 25 Pičín čp.168. Schváleno všemi hlasy. 
 

18. INFORMACE O KONTROLE HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2013 

Starosta informoval o kontrole hospodaření obce, která proběhla dne 12.3.2014 a při které nebyly 
zjištěny závady a bylo konstatováno, že závady zjištěné při minulých kontrolách hospodaření byly 

odstraněny. 
 

19. USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE 

1.Prodej nově vzniklého pozemku par.č.1313/30 ost.pl., nepl.půdy o výměře 150 m2 v k.ú. Pičín dle 
geometrického plánu ze dne 10.2.2014, č.pl.692-1/2014,  za kupní cenu ve výši 110,- Kč za 1 m2, 
tj. za celkovou kupní cenu ve výši 16.500,- Kč, slovy: šestnáct tisíc pět set korun českých, a to  
manželům p.Jiřímu Urešovi a p.Renatě Urešové, oba bytem 262 25 Pičín čp.106. 
Předmětný prodej výše uvedeného pozemku je podmíněn  uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene dle z.č.458/2008 Sb., v platném znění,  mezi povinnými: manželi  p.Jiřím Urešem a 
p.Renatou Urešovou , oba bytem 262 25 Pičín čp.106, oprávněným: RWE GasNet s.r.o., IČ:272 
95 567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a investorem: PLYNOFIK, se sídlem 26225 
Pičín 154, IČ:705 67 620.  
Předmětem této smlouvy je právo věcného břemene služebnosti spočívající v: 
a)právu zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení, 

b)právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, ve prospěch oprávněného přes 

služebný  pozemek par.č.1313/30 k.ú.Pičín dle geometrického plánu, který zajistí na své náklady  
povinní:  manželé  Urešovi a kteří  předmětný geometrický plán   ve věci zřízení věcného břemene  
předají  na OÚ Pičín před dnem posledního schválení výše uvedeného prodeje  ZO Pičín. Také 
manž. Urešovým je známo, že  uhradí správní poplatek KÚ ve výši 1.000,- Kč, který se týká  
podání návrhu na vklad   dle  předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene dle z.č.458/2008 Sb.  

 
2.Prodej části pozemku par.č.1403/11  v k.ú. Pičín dle  zákresu za kupní cenu 110,- Kč za m2, 
který byl přiložen k žádosti o prodej části předmětného pozemku o výměře cca 21 m2 ze dne 
16.3.2014, a to p.Vratislavem Zítkem (id.1/2) a p.Simonou Burešovou (id.1/2), oba bytem Pičín 
čp.64. Po předložení geometrického plánu ve výše uvedené věci žadateli, bude pokračováno ve 
správním řízení ohledně předmětného prodeje.  
 

3. Prodej části pozemku par.č.1403/1  v k.ú. Pičín dle  zákresu za kupní cenu 110,- Kč za m2, který 
byl přiložen k žádosti o prodej části předmětného pozemku o šířce 1,5 m a délce rovnající se délce 
obvodové zdi objektu staré hospody v Pičíně, a to p.Lubomírem Typltem, bytem Pičín čp.153, 
kterou OÚ Pičín obdržel dne 17.3.2014. Po předložení geometrického plánu ve výše uvedené věci 
žadatelem, bude pokračováno ve správním řízení ohledně předmětného prodeje.  

 

4. Nabídku majitelům pozemku parc. č. 367/3 k.ú. Pičín, na kterém je veden plynovod odkoupení 
obcí pozemku za cenu 110,- Kč/m2. 
 
5. Jednání s geodetem p.Štěpánkou Volnou a popřípadné  zadání   nového geometrického plánu na 
zaměření plynárenského zařízení STL  v oblasti „Vršku“ ve vlastnictví RWE GasNet s.r.o., kdy se 
zjistilo, že potrubí STL se nachází v zemi s potrubím plynárenského zařízení ve vlastnictví obce. 
Jedná se o pozemky par.č.1279/1, 1410/3, 1410/18, 1313/11, 1313/1 k.ú.Pičín. kdy podkladem 

předmětného šetření bude GP č.663-136/2012 ze dne 9.10.2012, který byl vyhotoven pro účel 



vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene mezi povinným: Obcí Pičín, oprávněným: RWE 

GasNet s.r.o. a investorem: PLYNOFIk 

 
6. Dodatek č. IV ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní autobusové linkové dopravě 
(viz příloha).  
 
7. Odstranění poškozených pilířků před restaurací opravu dlažby před restaurací. 

ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE 

1.Udělení plné moci místní akční skupině MAS Brdy – Vltava. 
2. Přikoupení dalších leteckých snímků formátu A3. 
3. Konání závodů na kolečkových bruslích na území obce. 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ  

 1. informaci pořizovatele k dokumentům 

 vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 5 územního plánu obce Pičín (dále také 

jen „změna č. 5“) konaného dne 22. října 2013, uvedené v příloze č. 3 tohoto usnesení; 

 záznam o průběhu veřejného projednání návrhu změny č. 5 konaného dne 10. února 2014, 

uvedený v příloze č. 4 tohoto usnesení; 

 vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 5 konaného dne 10. února 2014, 

uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení. 

2.stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje (dále jen 
„krajský úřad“), čj. 186860/2013/KUSK ze dne 18. prosince 2013, k posouzení návrhu 
změny č. 5, uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení. 

3.sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu změny č. 5 nebyly uplatněny žádné 
námitky ani připomínky ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 

4.informaci starosty nutnosti ořezání stromů u cesty na Draha a o hostování pouťových atrakcí 

5.informaci místostarostky o doplnění písemných záznamů do kroniky obce. 
6. informaci starosty o provedené kontrole hospodaření obce. 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE OVĚŘILO 

  návrh změny č. 5 územního plánu obce Pičín podle § 54 odst. 2 stavebního zákona 
a konstatuje, že 

 není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, schválenou usnesením 

vlády České republiky č. 929 dne 20. července 2009; 

 není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, schválenými usnesením 

Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011, vydanými 
dne 7. února 2012 a účinnými dne 22. února 2012; 

 není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, jak je 
doloženo přílohami č. 2, 3 a 5 tohoto usnesení; 

 při projednávání návrhu změny č. 5 nebyl řešen žádný rozpor postupem podle § 136 odst. 6 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“). 

ZASTUPITELSTVO OBCE VYDÁVÁ 

  změnu č. 5 územního plánu obce Pičín (zhotovitel Ing. arch. Petr KOUŘIMSKÝ – projekční 

kancelář, IČ 15083951, projektant Ing. arch. Petr Kouřimský, autorizovaný architekt ČKA 
00897) postupem podle § 171 a násl. správního řádu a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 
odst. 4 stavebního zákona, ve formě opatření obecné povahy č. 1/2014/OOP 
uvedeného příloze č. 1 tohoto usnesení. 

ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ STAROSTOVI OBCE 

1.oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání změny č. 5 ve formě opatření 

obecné povahy č. 1/2014/OOP v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a vyznačit její účinnost; 



2.poskytnout dokumentaci změny č. 5, opatřenou záznamem o účinnosti, stavebnímu úřadu, 

úřadu územního plánování a krajskému úřadu; 

3.zveřejnit, způsobem umožňujícím dálkový přístup, údaje o vydané změně č. 5 a místech, kde je 
možné do dokumentace nahlížet, a oznámit tuto informaci jednotlivě dotčeným orgánům 
neuvedeným v předchozím bodu; 

4.zpracovat registrační list změny č. 5 a podat návrh krajskému úřadu na vložení jeho dat do 
evidence územně plánovací činnosti; 

5.zabezpečit archivování úplného spisu změny č. 5, včetně dokladů a písemností dokládajících 
proces pořizování. 

6. zjistit situaci s financováním odvozu TKO v okolních obcích a poté bude vyvoláno    jednání 

s DOKASem ve věci snížení ceny svozu odpadů. 
7.podepsat Smlouvu o úplatném převodu nemovité věci-pozemku a Smlouvu o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě na části poz.par.č.1038/1 tr.trav.por. o výměře 3718 m2 a 
poz.par.č.1038/10 tr.trav.por. o výměře 1391 m2 vše v k.ú.Pičín s paní Marií Bryndovou, bytem 
Kladenská 156, 261 01 Příbram VI-Březové Hory a panem Miroslavem Fillou, bytem 262 25 Pičín 
čp.168. 
 

Schůze skončila ve 20.00 hodin 

 

 

Josef Mezera, starosta 

 

 

Lenka Kupková, místostarostka                            

 

 

Stanislav Vokurka, místostarosta 

 

 

Lenka Brettlová, ověřovatelka 

 

 

Petr Kollert, ověřovatel 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne 22.3.2014 


