
Zápis č.1/2010 z jednání Zastupitelstva Obce Pičín,
konaného dne 28.1.2010 od 18 30 hod. v kanceláři OÚ Pičín.

Přítomní : viz. prezenční listina
Ověřovatelé : Miroslav Stehlík, Jaromír Bálek
Zapisovatel : RNDr.Lenka Kupková
Omluveni : Miloslav Novotný

Program jednání : 1)  Zahájení
2) Kontrola zápisu č.12/2009
3) Návrh rozpočtu na rok 2010
4) Schválení inventarizace
5) Schválení výroční zprávy za rok 2009
6) Různé
7) Usnesení 
8) Závěr

K bodu  č.1 Zahájení provedl starosta s konstatováním, že zastupitelstvo je 
usnášeníschopné.  Poté byli zvoleni ověřovatelé – Bálek Jaromír a 
Stehlík Miroslav a zapisovatel – RNDr. Kupková Lenka.

K bodu  č.2 Kontrola zápisu bez připomínek

K bodu  č.3 Návrh rozpočtu na rok 2010 schválen jako vyrovnaný. Ponechána 
rezerva z minulého roku na nepředvídaná vydání. 

K bodu  č.4 Schválení provedené inventarizace. Na vyřazené prostředky budou 
sepsány vyřazovací protokoly.

K bodu  č.5 Schválení výroční zprávy za rok 2009.

K bodu  č.6 RŮZNÉ
-    povodňové komise být připraveny na rychlé tání sněhu
-    informace na zvýšené náklady na zimní údržbu
-    16.2.2010 jednání stavebního úřadu Jince u Ulrichů
-    změna užívání pozemku
-    projednání a schválení programu obnovy vesnice
-    problémy se sněhem na střechách



K bodu  č.7 USNESENÍ

1)   Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje :

a)   ověřovatele zápisu – Bálek Jaromír a Stehlík Miroslav
      zapisovatele – RNDr. Kupková Lenka
b)   zápis z minulého zasedání zastupitelstva č.12/2009
c)   Návrh rozpočtu na rok 2010 jako vyrovnaný(nepředpokládané 

                                          výdaje hradit z úspor minulých let)
d)   inventarizaci majetku obce k 31.12.2009
e)   Výroční zprávu Obce Pičín za rok 2009
f)    Program obnovy venkova na další roky

2)   Zastupitelstvo Obce Pičín  bere na vědomí

a)   povodňová opatření
b)   zvýšené náklady na zimní údržbu
c)   změnu užívání pozemku
d)   jednání stavebního úřadu Jince
e)   sníh na střechách a zamrzání svodů – ZŠ , restaurace

K bodu  č.8 ZÁVĚR 

Jednání ukončil starosta obce v 19 45  hod.

                                                                                       ………………………………….
                                             Josef  M e z e r a -  starosta




