
Zápis č.2/2010 z jednání Zastupitelstva Obce Pičín,
konaného dne 25.2.2010 od 18 30 hod. v kanceláři OÚ Pičín.

Přítomní : viz. prezenční listina
Ověřovatelé : Soukupová Růžena, Krásová Jarmila
Zapisovatel : RNDr. Kupková Lenka 
Omluveni : Miloslav Novotný

Program jednání : 1)  Zahájení
2) Kontrola zápisu č.1/2010
3) Změna Ü.P. č.4- dodatečné schválení smlouvy- ing.arch.Petr Kouřimský, 

Vlaška 109, 263 01 Dobříš
4) Schválení výkazů ZŠ a MŠ Pičín k 31.12.2009
5) Žádost ZŠ a MŠ Pičín o finanční prostředky na osvětlení
6) Schválení rozpočtu na rok 2010 po vyvěšení
7) Hostování pouťových atrakcí 
8) Různé
9) Usnesení

                                              10)  Závěr

K bodu  č.1 Zahájení provedl starosta s konstatováním, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

K bodu  č.2 Kontrola zápisu č.1/2010 bez připomínek.

K bodu  č.3 Dodatečné schválení smlouvy s ing.arch Petrem Kouřimským, Vlaška  109, 263 01 
Dobříš, na změnu Ú.P. Obce Pičín č.4.  Náklady na provedení změny si hradí sám 
žadatel v plné výši – zastupitelstvo souhlasí. 

K bodu  č.4 Projednání a schválení výsledovky výkazu zisku a ztrát, rozvahy a bilance 
k 31.12.2009  MŠ, ZŠ Pičín. Přebytek  u MŠ ponechat pro rok 2010.

K bodu  č.5 Žádost ZŠ a MŠ Pičín o finanční prostředky na osvětlení.
Jednání zastupitelstva Obce Pičín navštívila ředitelka ZŠ a MŠ Pičín Mgr.V.Krejzová 
a seznámila zastupitelstvo se záměry, které plánuje. Co se týče osvětlení, 
zastupitelstvo zpracuje zadání, aby mohly být zpracovány nabídky, které budou 
odpovídat požadavku ČSN a využít dotačních titulů.
Další záměr, t.j. rozšíření kapacity MŠ.
Na základě požadavku a písemného vyjádření pracoviště hygieny bude kapacita MŠ 
rozšířena. Obec Pičín zajistí dle možností finanční prostředky, aby mohly býti přijaty 
všechny děti do MŠ.

K bodu  č.6 Návrh rozpočtu na rok 2010 byl schválen jako vyrovnaný, t.j. příjmy i výdaje se 
rovnají částce  4 622 300,- Kč. Nepředpokládané výdaje budou hrazeny z finančních 
rezerv minulých let. Rozpočet byl jednohlasně schválen.

K bodu  č.7 Hostování pouťových atrakcí.
Jednání zastupitelstva navštívil pan Jiří Novotný s nabídkou hostování svých atrakcí 
na pouti a posvícení v Pičíně.  Zastupitelstvo se nebrání konkurenci. Dosavadní 
hostování atrakcí  má smlouvou zajištěna rodina Kopeckých až do konce roku 2010, 
kde jest mimo jiné uvedeno,  že pokud nebudou schopni s atrakcemi hostovat oni,  
náhradu  zajistí.  Panu Novotnému bylo doporučeno, ať se s nimi spojí.



K bodu  č.8 RŮZNÉ – starosta seznámil :
         

- revize SEHAZ
- doplnění územně analytických podkladů
- nabídka demoličních prací
- spolupráce s policií proti drogám
- nabídka GE MONY BANK – zvýhodněné zřízení a vedení účtů pro obce
- vyčíslení škod na prodejně

K bodu  č.9 USNESENÍ

1) Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje :

a) zapisovatele RNDr. L.Kupkovou      
b)  ověřovatele zápisu R.Soukupovou a J.Krásovou
c)   program jednání
d)   kontrolu zápisu č.1/2010
e)   smlouvu s ing.arch. Petrem Kouřimským                         
f) výsledovku, výkaz zisku a ztrát, rozvahu a bilanci ZŠ a MŠ Pičín k 31.12.2009 –

hospodaření ZŠ bylo vyrovnané a zisk MŠ  ponechán pro rok 2010
g) rozpočet Obce Pičín na rok 2010 jako vyrovnaný a nepředpokládané výdaje hradit 

z úspor minulých let
h) žádost ZŠ a MŠ o finanční prostředky na osvětlení s tím, že bude zpracováno 

zadání vyhovující platným normám a bude se hledat možnost získání dotačních 
titulů (zařadí se do rozpočtu Obce Pičín na rok 2011)

i) rozšíření kapacity MŠ, aby byly přijaty všechny děti (dle možností se navýší 
rozpočet, aby navýšení žáků splňovalo požadavky hygieny)

2) Zastupitelstvo bere na vědomí :

Bod různé : 
- revize RHP SEHAZ
-  upřesnění územně analytických podkladů
-  nabídku demoličních prací
-  Policie ČR- boj proti drogám
-  nabídku GE MONEY BANK – výhodné vedení účtů pro obce
-  vyčíslení škody při pokusu o vloupání do prodejny

K bodu  č.10 Závěr 

Jednání ukončil starosta obce ve 20 15  hod.

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