
ZÁPIS č. 5/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN  

konaného dne 

 22.5. 2014 od 18.30  na Obecním úřadě v Pičíně 

 

Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Milana Mišůnová, 

Monika Peniaková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Jarmila 

Krásová 

Ověřovatelé zápisu: Monika Peniaková, Jarmila Krásová 

Zapisovatel: Ing. Josef Bedřich 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. SCHVÁLENÍ A DOPLNĚNÍ PROGRAMU, VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ 

ZÁPISU 

2. MAS, VYSVĚTLENÍ ZÁMĚRU A PROGRAMU 

3. ODVOZ TKO, PŘÍTOMNOST ZÁSTUPCE DOKASU 

4. ŽÁDOST O NÁJEM PODEJNY 

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 

6. KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO ŠKOLY 

7. ODKOUPENÍ POZEMKU PARC. Č. 367/3 K. Ú. PIČÍN 

8. ODKOUPENÍ ČÁSTI POZEMKU PARC. Č. 366 

9. VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU VE DNECH 23. A 24. 5. 2014 

10. KRAJSKÉ DOTACE 

11. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

12. VEŘEJNÉ KOMUNIKACE – OPRAVY  

13. SMLOUVA EKOKOM 

14. PLYNOFIK – ODSOUHLASENÍ SMLOUVY O VĚCNÉM BŘEMENI S RWE NA VĚCNÉ 

BŘEMENO SLUŽEBNOSTI – ZMĚNA NA VYŽÁDÁNÍ POVINNÝCH 

15. ČERPÁNÍ VODY A ZAVLAŽOVÁNÍ HŘIŠTĚ 

16. VOLBA MVDr. DANY SVOBODOVÉ JAKO PŘÍSEDÍCÍ U OKRESNÍHO SOUDU 

17. SCHVÁLENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 - 

2018 

18. KONVEKTOMAT DO ŠKOLY 

19. DĚTSKÝ DEN 

20. UZAVŘENÍ ZŠ A MŠ O PRÁZDNINÁCH 

21. OPRAVA NEBO NÁKUP KŘOVINOŘEZU 

22. DOPIS PANÍ SŮSOVÉ 

23. KUPNÍ SMLOUVA – ODKUP POZ. Č. 1038/20 A ST. 328 K.Ú. PIČÍN 

24. PRODEJ POZ. Č. 1313/30 DLE GEOMETRICKÉHO PLÁNU Č. 692-1/2014 a 

POZ.Č.1313/12 k.ú.Pičín 

25. POSEZENÍ ORGANIZOVANÉ ČERVENÝM KŘÍŽEM 

26. NOC KOSTELŮ  

27. USNESENÍ 

1.SCHVÁLENÍ A DOPLNĚNÍ PROGRAMU, VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ 

ZÁPISU 

 

V programu jednání byl bod 7. ŽÁDOST O NÁJEM PODEJNY – posunut na 4. Místo, bod 

17. byl opraven na , byly doplněny body 20. UZAVŘENÍ ZŠ A MŠ O PRÁZDNINÁCH, 21. 

OPRAVA NEBO NÁKUP KŘOVINOŘEZU, 22. DOPIS PANÍ SŮSOVÉ, 23. KUPNÍ SMLOUVA – 

ODKUP POZ. Č. 1038/20 A ST. 328 K.Ú. PIČÍN, 24. PRODEJ POZ. Č. 1313/30 DLE 

GEOMETRICKÉHO PLÁNU Č. 692-1/2014 a POZ.Č.1313/12 k.ú.Pičín, 25. POSEZENÍ 

ORGANIZOVANÉ ČERVENÝM KŘÍŽEM, 26. NOC KOSTELŮ. Doplněný program byl schválen 



všemi hlasy. Zapisovatelem byl všemi hlasy schválen ing. Josef Bedřich. Ověřovatelé 

Monika Peniaková a Jarmila Krásová byli schváleni všemi hlasy. 

 

2.MAS, VYSVĚTLENÍ ZÁMĚRU A PROGRAMU 

 

Informace zástupců MAS Brdy Vltava o podmínkách, strategii a plánech do budoucna 

s ohledem na možné připojení obce Pičín. Zastupitelstvo obce souhlasí všemi hlasy 

s přistoupení k MAS Brdy - Vltava. 

 

3.ODVOZ TKO, PŘÍTOMNOST ZÁSTUPCE DOKASU 

 

Informace zástupce DOKAS o cenových možnostech v oblasti odvozu komunálního 

odpadu. Pro příští rok se připravuje snížení ceny odvozu o cca 10% - bude projednáno na 

Svazu obcí Dobříšska a Novoknínska. Starosta zajistí přítomnost zástupce DOKAS na 

příštím zastupitelstvu. 

 

4.ŽÁDOST O NÁJEM PODEJNY 

 

Starosta informoval, že současný nájemce paní Soukupová požádala ústně o ukončení 

pronájmu prodejny ke dni 31.10.2014 a že jí požádal, aby tuto výpověď podala písemně. 

Obec eviduje jednu žádost o pronájem na další období (viz příloha). Po obdržení písemné 

výpovědi od paní Soukupové bude zveřejněn záměr pronájmu prodejny, aby se mohli 

přihlásit případní další zájemci. Nového nájemce schválí zastupitelstvo na svém jednání. 

Postup byl schválen všemi hlasy. 

 

5.ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 

 

Rozpočtové opatření č.2 schválil dne 30.4.2014 starosta obce, zastupitelstvo potvrdilo 

schválení všemi hlasy. 

 

6.KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy byly schváleny dle předloženého návrhu paní 

ředitelky Základní a mateřské školy Pičín paní Krejzové. Přednostně budou přijímány 1. 

děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s odkladem školní 

docházky, 2. děti narozené do 31.8.2011 rodičů s trvalým pobytem v obci Pičín, 3. děti 

narozené do 31.8.2011 rodičů s trvalým pobytem ve spádové obci Buková u Příbramě, 4. 

děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012 rodičů s trvalým pobytem v obci Pičín, 5. Děti 

narozené od 1.9.20111 do 31.8.2012 rodičů s trvalým pobytem ve spádové obci Buková 

u Příbramě, 6. ostatní děti podle věku narození. Schváleno všemi hlasy. 

 

7.ODKOUPENÍ POZEMKU PARC. Č. 367/3 K. Ú. PIČÍN 

 

Zastupitelstvo obce schválilo na svém  zasedání odkup části poz.č.367/3 v k.ú.Pičín dle 

geometrického zaměření od manželů Petra a Lenky, Bc Nešverových, oba bytem  262 25 

Pičín čp.76, za kupní cenu ve výši 110,- Kč za 1 m2.   V části  odkupovaného 

předmětného pozemku obcí  se bude  nacházet plynárenské zařízení s ochranným 

pásmem, jak zakreslena  jeho skutečná  poloha v geometrickém plánu ze dne 

19.10.2012, č.pl.670-136/2012, který byl potvrzen KÚ pro SK, KP Příbram dne 

31.10.2012 pod č.1506/2012 k.ú.Pičín. Podmínkou odkupu výše uvedené části 

poz.č.367/3 k.ú.Pičín obcí dle geometrického plánu  před tímto převodem mezi výše 

uvedenými účastníky je uzavření , a to Smlouvy o zřízení věcného břemene dle 

z.č.458/2000 Sb., v platném znění  a nOZ   mezi povinnými: manž. Petrem a Lenkou Bc. 

Nešverovými, oba  bytem 262 25 Pičín čp.76, 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, kdy předmětem této smlouvy bude  zřízení práva 

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, a to ve prospěch oprávněné  přes služebný  pozemek par.č.367/3 

k.ú.Pičín dle  geometrického plánu  ze dne 19.10.2012, č.pl.670-136/2012 na dobu 

neurčitou a za úplatu ve výši 1,- Kč, kdy předmětné věcné břemeno převezme i 

s odkoupeným nově vzniklým pozemkem odděleným z poz.č.367/3 dle GP k.ú.Pičín do 

svého vlastnictví Obec Pičín, a to na základě kupní smlouvy uzavřené mezi manželi 

Nešverovými jako prodávajícími a Obcí Pičín jako kupující, jak výše uvedeno. Náklady 

spojené s vyhotovením geometrického plánu pro  uzavření  kupní smlouvy o odkup části 

poz.č.367/3 k.ú.Pičín dle GP, s vyhotovením předmětné kupní smlouvy  se správním 

poplatkem KÚ a  s úhradou daně z nabytí nemovité věci  předmětnému správci daní, a to 

po předložení podaného daňového přiznání k dani z nabytí nemovité věci  u předmětného 

FÚ,  ponese obec. Schváleno všemi hlasy. 

 

8.ODKOUPENÍ ČÁSTI POZEMKU PARC. Č. 366 

Zastupitelstvo obce schválilo na svém  zasedání odkup části poz.č.366 v k.ú.Pičín dle 

geometrického zaměření od p.Jana Jirků,  bytem  262 25 Pičín čp.58, za kupní cenu ve 

výši 110,- Kč za 1 m2.   V části  odkupovaného předmětného pozemku obcí  se bude  

nacházet plynárenské zařízení s ochranným pásmem, jak je zakreslena  jeho skutečná  

poloha v   geometrickém plánu ze dne 19.10.2012, č.pl.670-136/2012, který byl 

potvrzen KÚ pro SK, KP Příbram dne 31.10.2012 pod č.1506/2012 k.ú.Pičín. Podmínkou 

odkupu výše uvedené části poz.č.366 k.ú.Pičín obcí dle geometrického plánu  před tímto 

převodem mezi výše uvedenými účastníky je uzavření , a to Smlouvy o zřízení věcného 

břemene dle z.č.458/2000 Sb., v platném znění  a nOZ   mezi povinným: p.Janem Jirků,   

bytem 262 25 Pičín čp.58, 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, kdy předmětem této smlouvy bude  zřízení práva 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, a 

to ve prospěch oprávněné  přes služebný  pozemek par.č.366 k.ú.Pičín dle  

geometrického plánu  ze dne 19.10.2012, č.pl.670-136/2012 na dobu neurčitou a za 

úplatu ve výši 1,- Kč., kdy předmětné věcné břemeno převezme i s odkoupeným nově 

vzniklým pozemkem odděleným z poz.č.366 dle GP k.ú.Pičín do svého vlastnictví Obec 

Pičín, a to na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Janem Jirků jako prodávajícím a Obcí 

Pičín jako kupující, jak výše uvedeno. Náklady spojené s vyhotovením geometrického 

plánu pro  uzavření  kupní smlouvy o odkup části poz.č.366 k.ú.Pičín dle GP, 

s vyhotovením předmětné kupní smlouvy  se správním poplatkem KÚ a  s úhradou daně 

z nabytí nemovité věci  předmětnému správci daní , a to po předložení podaného 

daňového přiznání k dani z nabytí nemovité věci u předmětného FÚ,  ponese obec. 

 

9.VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU VE DNECH 23. A 24. 5. 2014 

 

Informace starosty o přípravě voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24.5.2014 

a o organizačním zajištění voleb přednesl starosta obce. 

 

10.KRAJSKÉ DOTACE 

 

Místostarostka informovala, že obec Pičín nedostala žádné dotace z krajských Fondů, o 

které obec Pičín žádala na rok 2014. 

 

11.VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

 

Žádost pana Janečka o zavedení veřejného osvětlení k jeho novostavbě s nabídkou 

příspěvku na financování a zbudování této přípojky. Zastupitelstvo ukládá starostovi a 

místostarostům, aby připravili přehled a předpokládaný rozpočet na všechna potřebná 

prodloužení  - na Vršku a na Draha. Schváleno všemi hlasy. 



12.VEŘEJNÉ KOMUNIKACE – OPRAVY  

 

Protože nebyla přiznána dotace na potřebné opravy komunikací, budou zajištěny další 

opravy komunikací z rozpočtu obce. Zastupitelstvo ukládá starostovi a místostarostům 

zajistit zpracování a zadání poptávky na provedení oprav ve schválených lokalitách do 

částky 500.000,- Kč bez DPH. Schváleno všemi hlasy. 

 

13.SMLOUVA EKOKOM 

 

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, IČ 

25134701, DIČ 25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4 (viz příloha) byla 

schválena všemi hlasy. 

 

14. PLYNOFIK – ODSOUHLASENÍ SMLOUVY O VĚCNÉM BŘEMENI S RWE NA 

VĚCNÉ BŘEMENO SLUŽEBNOSTI – ZMĚNA NA VYŽÁDÁNÍ POVINNÝCH 

 

Informace zastupitelky paní Milany Mišůnové o znění smluv na věcná břemena Plynofiku. 

Znění smluv (viz příloha) bylo schváleno všemi hlasy. 

 

15.ČERPÁNÍ VODY A ZAVLAŽOVÁNÍ HŘIŠTĚ 

 

Informace o zavlažování fotbalového hřiště ze studny u ČOV, ke které bude zřízeno 

čerpací zařízení za finančního přispění obce na materiál. Schváleno všemi hlasy. 

 

16.VOLBA MVDr. DANY SVOBODOVÉ JAKO PŘÍSEDÍCÍ U OKRESNÍHO SOUDU 

 

Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy jmenování paní MVDr. Dany Svobodové přísedící u 

Okresního soudu Příbram. 

 

17.SCHVÁLENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 – 

2018 

 

Zastupitelstvo stanovilo všemi hlasy počet členů zastupitelstva na volební období 2014 – 

2018 podle §67 zákona o obcích – devět zastupitelů. Schváleno všemi hlasy. 

 

18.KONVEKTOMAT DO ŠKOLY 

 

Informace o cenových nabídkách konvektomatu předložil ing. Bedřich. Zastupitelstvo 

souhlasí s nákupem konvektomatu, ukládá starostovi, aby projednal s Obcí Buková u 

Příbramě příspěvek na pořízení, protože tato částka nebude pokryta z příspěvků na 

provozní výdaje na žáky a Obec Pičín bude konvektomat hradit z vlastního rozpočtu.  

 

19.DĚTSKÝ DEN 

 

Informace o konání dětského dne 31.5.2014 na Draha, (v případě nepřízně počasí v sále 

restaurace). Organizaci zajišťuje pičínský SDH, zastupitelstvo schvaluje příspěvek 5.000,- 

Kč na pořádání této akce. 

 

20.UZAVŘENÍ ZŠ A MŠ O PRÁZDNINÁCH 

 

Informace o uzavření mateřské školy v Pičíně o prázdninách – během prázdnin bude 

mateřská škola v provozu od 1. do 11.7 a od 25. do 29.8.2014. 

 

21.NÁKUP KŘOVINOŘEZU 

Informace starosty o nutnosti koupit nový křovinořez. Zastupitelstvo souhlasí s nákupem 

nového křovinořezu do částky 10.000,- Kč a s ponecháním starého křovinořezu po opravě 

do rezervy. Schváleno všemi hlasy.  



22.DOPIS PANÍ SŮSOVÉ 

 

Zastupitelstvo nesouhlasí se stanovením jiné ceny než je 110,- Kč za m2 při prodeji 

obecního pozemku parc. č.1475 k.ú.Pičín p. Marii Sůsové, jak požadovala paní Marie 

Sůsová ve svém dopise. Cena při prodeji obecních pozemků bude nadále jednotná ve výši 

110,- Kč/m2. 

 

23.KUPNÍ SMLOUVA – ODKUP POZ. Č. 1038/20 A ST. 328 K.Ú. PIČÍN 

 

Zastupitelstvo Obce Pičín schválilo na svém zasedání odkup  poz.č.1038/20 a st.328 

k.ú.Pičín  dle geometrického plánu č.pl.0683-032/2013 obcí  a zřízení věcných břemen 

služebnosti inženýrských sítí dle geometrických plánů ve prospěch obce a obsah Smlouvy  

o úplatném převodu nemovité věci-pozemku a Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě mezi paní Marií Bryndovou, bytem Kladenská 156, 261 01 Příbram VI-Březové Hory 

(id.1/2) a panem  Miroslavem  Fillou, bytem 262 25 Pičín čp.168 (id.1/2), na straně 

jedné jako převádějícími a povinnými a Obcí Pičín, se sídlem 262 25 Pičín 154, IČ: 

243035 na straně druhé jako nabyvatelem a oprávněným, a to ve věci odkupu nově 

vzniklého poz.par.č.1038/20 tr.trav.por. o výměře 971 m2 a nově vzniklé stavební 

par.č.328 zast.pl. o vým. 28 m2 v k.ú.Pičín dle geometrického plánu č.pl.0683-032/2013, 

za kupní cenu 110,- Kč za 1 m2 tj. za celkovou kupní cenu ve výši 109.890,- Kč, slovy: 

sto devět tisíc osm set devadesát korun českých.  

Dále obsahem této smlouvy je právo odpovídající věcnému břemeni, a to právo 

bezúplatného zřízení předmětných věcných břemen služebnosti inženýrské sítě dle ust. § 

1267 a § 1268 občan.zák. na dobu neurčitou, a to přes služebné pozemky výše 

uvedených povinných osob ve prospěch  oprávněného Obce Pičín v rozsahu zakresleném 

v geometrickém plánu č.pl. 0683-032/2013, č.pl.0703-018/2014  a č.pl.0699-017/2014 

viz. příloha  předmětné smlouvy. 

 

24. PRODEJ POZ. Č. 1313030 DLE GEOMETRICKÉHO PLÁNU Č. 692-1/2014 a 

POZ.Č.1313/12 k.ú.Pičín 

 

Zastupitelstvo obce schválilo na svém  zasedání prodej 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  p.Jiřímu Urešovi, 

bytem 262 25 Pičín čp.106, do jeho výlučného vlastnictví a tím byl revokován zápis ze 

zasedání ZO Pičín ze dne 10.4.2014 a revokováno Usnesení  č.4/2014  ZO Pičín ze dne 

10.4.2014, a to z důvodu napravení skutečného stavu se stavem zapsaným v KN u KÚ 

pro SK, KP Příbram, který se týká rod.domu čp.106 v Pičíně.  

Dále ZO schválilo na svém zasedání zrušení podmínky, která se týká předmětného 

prodeje, 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, a to z důvodu přístupu  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. Na základě opětovného šetření bylo zjištěno, že tento limit 

ze zákona ohledně přístupu  hasičskému záchrannému sboru popř. jednotce požární 

ochrany na celý poz.č.1313/5 k.ú.Pičín je splněn, a tím byl revokován zápis ze zasedání 

ZO Pičín ze dne 10.4.2014 a revokováno Usnesení  č.4/2014  ZO Pičín ze dne 10.4.2014 

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání prodej  pozemku par.č.1313/12 zahrady 

o výměře 95 m2 v k.ú.Pičín,  za kupní cenu ve výši 110,- Kč za 1 m2 ,  tj. za celkovou 

kupní cenu ve výši 10.450,- Kč, slovy: deset tisíc čtyři sta padesát korun českých, a to  

p.Jiřímu Urešovi, bytem 262 25 Pičín čp.106, do jeho výlučného vlastnictví a tím byl 

revokován zápis ze zasedání ZO Pičín ze dne 19.12.2013 a revokováno Usnesení  

č.11/2013 ZO Pičín ze dne 19.12.2013, z důvodu převodu nemovitosti  v k.ú.Pičín na 

vlastníka, který má již ve svém výlučném vlastnictví nemovitostí   v okolí domu čp.106 

v Pičíně.  

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání obsah Kupní smlouvy mezi Obcí Pičín na 



straně jedné jako prodávající a p.Jiřím Urešem, bytem 262 25 Pičín čp.106 na straně 

druhé jako kupujícím, a to ve věci prodeje  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 

a pozemku par.č.1313/12 zahrady o výměře 95 m2 v k.ú.Pičín,  za kupní cenu ve výši 

110,- Kč za 1 m2 , tj. za celkovou kupní cenu ve výši 26.950,- Kč, slovy: dvacet šest tisíc 

devět set padesát korun českých (viz.příloha). 

 

25.POSEZENÍ ORGANIZOVANÉ ČERVENÝM KŘÍŽEM 

 

Zastupitelka paní Brettlová informovala o konání posezení dne 14.6.2014 před restaurací 

v Pičíně. Zastupitelstvo schvaluje částku 3.500,- Kč jako příspěvek na konání této akce. 

Schváleno všemi hlasy. 

 

26.NOC KOSTELŮ  

 

Informace o pořádání noci kostelů v pičínském kostelíčku dne 23.5.2014 od 20.00. 

 

27.USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE: 

 

1. Doplněný a upravený program jednání. 

2. Přistoupení k MAS Brdy - Vltava. 

3. Postup při výběru nového nájemce prodejny od 1.11.2014. Po obdržení písemné 

výpovědi od paní Soukupové bude zveřejněn záměr pronájmu prodejny, aby se 

mohli přihlásit případní další zájemci. 

4. Rozpočtové opatření č.2 schválené dne 30.4.2014 starostou obce. 

5. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy. Přednostně budou přijímány 1. děti 

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s odkladem školní 

docházky, 2. děti narozené do 31.8.2011 rodičů s trvalým pobytem v obci Pičín, 3. 

děti narozené do 31.8.2011 rodičů s trvalým pobytem ve spádové obci Buková u 

Příbramě, 4. děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012 rodičů s trvalým pobytem v 

obci Pičín, 5. Děti narozené od 1.9.20111 do 31.8.2012 rodičů s trvalým pobytem 

ve spádové obci Buková u Příbramě, 6. ostatní děti podle věku narození. 

6. Odkup části poz.č.367/3 v k.ú.Pičín dle geometrického zaměření od manželů Petra 

a Lenky, Bc Nešverových, oba bytem  262 25 Pičín čp.76, za kupní cenu ve výši 

110,- Kč za 1 m2.   V části  odkupovaného předmětného pozemku obcí  se bude  

nacházet plynárenské zařízení s ochranným pásmem, jak zakreslena  jeho 

skutečná  poloha v geometrickém plánu ze dne 19.10.2012, č.pl.670-136/2012, 

který byl potvrzen KÚ pro SK, KP Příbram dne 31.10.2012 pod č.1506/2012 

k.ú.Pičín. Podmínkou odkupu výše uvedené části poz.č.367/3 k.ú.Pičín obcí dle 

geometrického plánu  před tímto převodem mezi výše uvedenými účastníky je 

uzavření, a to Smlouvy o zřízení věcného břemene dle z.č.458/2000 Sb., 

v platném znění  a nOZ   mezi povinnými: manž. Petrem a Lenkou, Bc. 

Nešverovými, oba  bytem 262 25 Pičín čp.76, 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, kdy předmětem této 

smlouvy bude  zřízení práva 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, a to ve 

prospěch oprávněné  přes služebný  pozemek par.č.367/3 k.ú.Pičín dle  

geometrického plánu  ze dne 19.10.2012, č.pl.670-136/2012 na dobu neurčitou a 



za úplatu ve výši 1,- Kč, kdy předmětné věcné břemeno převezme i 

s odkoupeným nově vzniklým pozemkem odděleným z poz.č.367/3 dle GP 

k.ú.Pičín do svého vlastnictví Obec Pičín, a to na základě kupní smlouvy uzavřené 

mezi manželi Nešverovými jako prodávajícími a Obcí Pičín jako kupující, jak výše 

uvedeno. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu pro  uzavření  

kupní smlouvy o odkup části poz.č.367/3 k.ú.Pičín dle GP, s vyhotovením 

předmětné kupní smlouvy  se správním poplatkem KÚ a  s úhradou daně z nabytí 

nemovité věci  předmětnému správci daní, a to po předložení podaného daňového 

přiznání k dani z nabytí nemovité věci  u předmětného FÚ,  ponese obec. 

7. Odkup části poz.č.366 v k.ú.Pičín dle geometrického zaměření od p.Jana Jirků,  

bytem  262 25 Pičín čp.58, za kupní cenu ve výši 110,- Kč za 1 m2.   V části  

odkupovaného předmětného pozemku obcí  se bude  nacházet plynárenské 

zařízení s orchranným pásmem, jak zakreslena  jeho skutečná  poloha 

v   geometrickém plánu ze dne 19.10.2012, č.pl.670-136/2012, který byl 

potvrzen KÚ pro SK, KP Příbram dne 31.10.2012 pod č.1506/2012 k.ú.Pičín. 

Podmínkou odkupu výše uvedené části poz.č.366 k.ú.Pičín obcí dle geometrického 

plánu  před tímto převodem mezi výše uvedenými účastníky je uzavření , a to 

Smlouvy o zřízení věcného břemene dle z.č.458/2000 Sb., v platném znění  a nOZ   

mezi povinným: p.Janem Jirků,   bytem 262 25 Pičín čp.58, 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, kdy 

předmětem této smlouvy bude  zřízení práva 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, a to ve prospěch oprávněné  přes služebný  pozemek 

par.č.366 k.ú.Pičín dle  geometrického plánu  ze dne 19.10.2012, č.pl.670-

136/2012 na dobu neurčitou a za úplatu ve výši 1,- Kč., kdy předmětné věcné 

břemeno převezme i s odkoupeným nově vzniklým pozemkem odděleným 

z poz.č.366 dle GP k.ú.Pičín do svého vlastnictví Obec Pičín, a to na základě kupní 

smlouvy uzavřené mezi Janem Jirků jako prodávajícím a Obcí Pičín jako kupující, 

jak výše uvedeno. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu pro  

uzavření  kupní smlouvy o odkup části poz.č.366 k.ú.Pičín dle GP, s vyhotovením 

předmětné kupní smlouvy  se správním poplatkem KÚ a  s úhradou daně z nabytí 

nemovité věci  předmětnému správci daní , a to po předložení podaného 

daňového přiznání k dani z nabytí nemovité věci u předmětného FÚ,  ponese obec. 

8. Zpracování a zadání poptávky na provedení oprav komunikací ve schválených 

lokalitách do částky 500.000,- Kč bez DPH. 

9. Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, 

IČ 25134701, DIČ 25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4 (viz 

příloha). 

10. Znění smluv na věcná břemena Plynofiku (viz příloha). 

11. Zřízení čerpací zařízení u studny u ČOV za finančního přispění obce na materiál. 

12. Jmenování paní MVDr. Dany Svobodové přísedící u Okresního soudu Příbram. 

13. Počet členů zastupitelstva na volební období 2014 – 2018 podle §67 zákona o 

obcích – devět zastupitelů. 

14. Nákup konvektomatu pro školu nejnižší předložené cenové nabídce. 

15. Příspěvek 5.000,- Kč na pořádání dětského dne. 

16. Termín uzavření mateřské školy v Pičíně v době letních prázdnin v termínu od 

17. Nákupem nového křovinořezu do částky 10.000,- Kč. 



18. Odkup  poz.č.1038/20 a st.328 k.ú.Pičín  dle geometrického plánu č.pl.0683-

032/2013 obcí  a zřízení věcných břemen služebnosti inženýrských sítí dle 

geometrických plánů ve prospěch obce a obsah Smlouvy  o úplatném převodu 

nemovité věci-pozemku a Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi paní 

Marií Bryndovou, bytem Kladenská 156, 261 01 Příbram VI-Březové Hory (id.1/2) 

a panem  Miroslavem  Fillou, bytem 262 25 Pičín čp.168 (id.1/2), na straně jedné 

jako převádějícími a povinnými a Obcí Pičín, se sídlem 262 25 Pičín 154, IČ: 

243035 na straně druhé jako nabyvatelem a oprávněným, a to ve věci odkupu 

nově vzniklého poz.par.č.1038/20 tr.trav.por. o výměře 971 m2 a nově vzniklé 

stavební par.č.328 zast.pl. o vým. 28 m2 v k.ú.Pičín dle geometrického plánu 

č.pl.0683-032/2013, za kupní cenu 110,- Kč za 1 m2 tj. za celkovou kupní cenu ve 

výši 109.890,- Kč, slovy: sto devět tisíc osm set devadesát korun českých.  

Dále obsahem této smlouvy je právo odpovídající věcnému břemeni, a to právo 

bezúplatného zřízení předmětných věcných břemen služebnosti inženýrské sítě dle 

ust. § 1267 a § 1268 občan.zák. na dobu neurčitou, a to přes služebné pozemky 

výše uvedených povinných osob ve prospěch  oprávněného Obce Pičín v rozsahu 

zakresleném v geometrickém plánu č.pl. 0683-032/2013, č.pl.0703-018/2014  a 

č.pl.0699-017/2014 viz. příloha  předmětné smlouvy. 

19. Prodej 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  p.Jiřímu Urešovi, bytem 262 25 Pičín čp.106, do 

jeho výlučného vlastnictví a tím byl revokován zápis ze zasedání ZO Pičín ze dne 

10.4.2014 a revokováno Usnesení  č.4/2014  ZO Pičín ze dne 10.4.2014, a to 

z důvodu napravení skutečného stavu se stavem zapsaným v KN u KÚ pro SK, KP 

Příbram, který se týká rod.domu čp.106 v Pičíně.  

20. Zrušení podmínky, která se týká předmětného prodeje, 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, a to z důvodu přístupu  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. Na základě opětovného šetření bylo zjištěno, že 

tento limit ze zákona ohledně přístupu  hasičskému záchrannému sboru popř. 

jednotce požární ochrany na celý poz.č.1313/5 k.ú.Pičín je splněn a tím byl 

revokován zápis ze zasedání ZO Pičín ze dne 10.4.2014 a revokováno Usnesení  

č.4/2014  ZO Pičín ze dne 10.4.2014 

21. Prodej  pozemku par.č.1313/12 zahrady o výměře 95 m2 v k.ú.Pičín,  za kupní 

cenu ve výši 110,- Kč za 1 m2 ,  tj. za celkovou kupní cenu ve výši 10.450,- Kč, 

slovy: deset tisíc čtyři sta padesát korun českých, a to  p.Jiřímu Urešovi, bytem 

262 25 Pičín čp.106, do jeho výlučného vlastnictví a tím byl revokován zápis ze 

zasedání ZO Pičín ze dne 19.12.2013 a revokováno Usnesení  č.11/2013 ZO Pičín 

ze dne 19.12.2013, z důvodu převodu nemovitosti  v k.ú.Pičín na vlastníka, který 

má již ve svém výlučném vlastnictví nemovitostí   v okolí domu čp.106 v Pičíně. 

22. Obsah Kupní smlouvy mezi Obcí Pičín na straně jedné jako prodávající a p.Jiřím 

Urešem, bytem 262 25 Pičín čp.106 na straně druhé jako kupujícím, a to ve věci 

prodeje  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 a pozemku 

par.č.1313/12 zahrady o výměře 95 m2 v k.ú.Pičín,  za kupní cenu ve výši 110,- 

Kč za 1 m2 , tj. za celkovou kupní cenu ve výši 26.950,- Kč, slovy: dvacet šest 

tisíc devět set padesát korun českých (viz.příloha). 



23. Příspěvek 3.500,- Kč na posezení organizované Červeným křížem dne 14.6.2014. 

ZASTUPITELSTVO NESCHVALUJE: 

 

1. Stanovení jiné ceny než je 110,- Kč za m2 při prodeji obecního pozemku parc. 

č.1475 k.ú.Pičín p. Marii Sůsové. 

ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ: 

 

1. Informaci o ukončení pronájmu prodejny ke dni 31.10.2014. 

2. Informace starosty o přípravě voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 

24.5.2014 a o organizačním zajištění voleb přednesl starosta obce. 

3. Informaci, že obec Pičín nedostala žádné dotace z krajských Fondů, o které obec 

Pičín žádala na rok 2014. 

4. Informaci o žádosti pana Janečka o zavedení veřejného osvětlení k jeho 

novostavbě s nabídkou příspěvku na financování a zbudování této přípojky. 

5. Informace o zavlažování fotbalového hřiště ze studny u ČOV. 

6. Informaci o cenových nabídkách  konvektomatu. 

7. Informace o konání dětského dne 31.5.2014. 

8. Informace o uzavření mateřské školy v Pičíně o prázdninách – během prázdnin 

bude mateřská škola v provozu od 1. do 11.7 a od 25. do 29.8.2014. 

9. Informaci o konání posezení organizovaného Červeným křížem dne 14.6.2014 

před restaurací v Pičíně. 

10. Informace o pořádání noci kostelů v pičínském kostelíčku dne 23.5.2014 od 

20.00. 

ZASTUPITELSTVO UKLÁDÁ: 

1. Starostovi zajistit přítomnost zástupce DOKAS na příštím zastupitelstvu. 

2. Místostarostce zveřejnit záměr pronájmu prodejny, aby se mohli přihlásit případní 

další zájemci. 

3. Starostovi a místostarostům, aby připravili přehled a předpokládaný rozpočet na 

všechna potřebná prodloužení veřejného osvětlení - na Vršku a na Draha. 

4. Starostovi a místostarostům zajistit zpracování a zadání poptávky na provedení 

oprav ve schválených lokalitách do částky 500.000,- Kč bez DPH. 

5. Starostovi, aby projednal s Obcí Buková u Příbramě příspěvek na pořízení, protože 

tato částka nebude pokryta z příspěvků na provozní výdaje na žáky a Obec Pičín 

bude konvektomat hradit z vlastního rozpočtu.  

Jednání skončilo ve 20.00 

 

 

Josef Mezera, starosta obce 

 

 

Monika Peniaková, ověřovatelka 

 

 

Jarmila Krásová, ověřovatelka 

 

 

Vyvěšeno dne 4.6.2014 


