
ZÁPIS č. 4/2014 ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 

 10.4. 2014 od 18.30  na Obecním úřadě v Pičíně 

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

1. SCHVÁLENÍ A DOPLNĚNÍ PROGRAMU, VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ 

ZÁPISU 

2. PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU P.Č. 26/2 K.Ú.PIČÍN 

3. PRODEJ POZEMKU P.Č. 1313/30 K.Ú. PIČÍN DLE GEOM. PLÁNU Č. 692-1/2014 

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.1. 

5. 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. Ověřovatelé Jarmila Krásová a Petr Kollert byli schváleni všemi hlasy. 

 
2. PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU P.Č. 26/2 K.Ú.PIČÍN 

Zastupitelstvo Obce Pičín projednalo záměr prodeje obecního pozemku stavební  

par.č.26/2 zast. pl. a nádvoří, společný dvůr o výměře  318  m2 v k.ú.Pičín, a to  

p.Jakubovi Rybářovi, bytem Pavlovská 588/7, 160 00 Praha 6 – Liboc za kupní cenu ve 

výši 120,- Kč za 1 m, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 38.160,- Kč, slovy: třicet osm 

tisíc sto šedesát korun českých. Záměr byl schválen všemi hlasy. 

 

3. PRODEJ POZEMKU P.Č. 1313/30 K.Ú. PIČÍN DLE GEOM. PLÁNU Č. 692-

1/2014 

Zastupitelstvo obce schválilo 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. 

Prodej pozemku par.č. 1313/30 ostatní pl., neplodná půda o výměře 150 m2 v k.ú.Pičín 

dle geometrického plánu č.pl.692-1/2014, byl ZO Pičín schválen, a to za podmínky, že 

výše uvedený  pozemek nebude do budoucna novými vlastníky zaplocen, kdy  tato 

podmínka bude uvedena i v převodní smlouvě a bude platit i pro  další následné vlastníky 

tohoto pozemku. Důvodem této stanovené podmínky ZO v převodní smlouvě je, aby byl 

umožněn přístup  hasičskému záchrannému sboru popř. jednotce požární ochrany na celý 

poz.č.1313/5 k.ú.Pičín, jelikož průjezdová šíře dle zákona je stanovena  3,5 m. 

Schváleno všemi hlasy.   

 

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1 

 

Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno všemi hlasy. 

 

 

 

 

 

 



5. USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE: 

 

1. Program jednání, zapisovatele Ing. Josefa Bedřicha a ověřovatelů Jarmily Krásové 

a Ing. Petra Kollerta. 

 

2. Záměr prodeje obecního pozemku stavební  par.č.26/2 zast. pl. a nádvoří, 

společný dvůr o výměře  318  m2 v k.ú.Pičín, a to  p.Jakubovi Rybářovi, bytem 

Pavlovská 588/7, 160 00 Praha 6 – Liboc za kupní cenu ve výši 120,- Kč za 1 m, 

tj. za celkovou kupní cenu ve výši 38.160,- Kč, slovy: třicet osm tisíc sto šedesát 

korun českých. 

 

3. 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. Prodej pozemku par.č. 

1313/30 ostatní pl., neplodná půda o výměře 150 m2 v k.ú.Pičín dle 

geometrického plánu č.pl.692-1/2014, byl ZO Pičín schválen, a to za podmínky, že 

výše uvedený  pozemek nebude do budoucna novými vlastníky zaplocen, kdy  

tato podmínka bude uvedena i v převodní smlouvě a bude platit i pro  další 

následné vlastníky tohoto pozemku. Důvodem této stanovené podmínky ZO 

v převodní smlouvě je, aby byl umožněn přístup  hasičskému záchrannému sboru 

popř. jednotce požární ochrany na celý poz.č.1313/5 k.ú.Pičín, jelikož průjezdová 

šíře dle zákona je stanovena  3,5 m. 

 

4. Rozpočtové opatření č. 1. 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘUJE STAROSTU: 

 
Podpisem smlouvy dle bodu 3. Usnesení. 

 

 
 
 

 

Schůze skončila v 19.00 hodin 

 

 

 

Josef Mezera, starosta obce 

 

 

 

Stanislav Vokurka, místostarosta 

 

 

 

Jarmila Krásová, ověřovatelka 

 

 

 

 

Ing. Petr Kollert, ověřovatel  


