
Zápis č.3/2010 z jednání Zastupitelstva Obce Pičín,
konaného dne 25.3.2010 od 18 30 hod. v kanceláři OÚ Pičín.

Přítomní : viz. prezenční listina
Ověřovatelé : M.Stehlík, S.Vokurka
Zapisovatel : RNDr. L.Kupková 
Omluveni : Miloslav Novotný

Program jednání : 1)  Zahájení
2) Kontrola zápisu č.2/2010
3) Zadání změny Ú.P. Obce Pičín č.4- po vyvěšení zaslána 

včetně stanovisek pořizovateli
4) Schválení smlouvy s RWE Distribuční služby, s.r.o. na 

rekonstrukci – změna trasy VTL č.127 Pičín
5) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro podzimní volby do 

Zastupitelstva Obce Pičín
6) Různé
7) Usnesení
8) Závěr

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

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

K bodu  č.3 Postup při zadávání změny Ú.P. Obce Pičín č.4 byl jednohlasně 
schválen s tím, že náklady spojené se zpracováním hradí žadatel.

K bodu  č.4 Schválení smlouvy s RWE GasNet, s.r.o. na rekonstrukci – změna trasy 
VTL č.127 Pičín. Smlouva se týká pozemku ve vlastnictví obce. Trasa 
plynovodu je vedena mimo zastavěné území obce Pičín. Smlouva byla 
jednohlasně schválena.

K bodu  č.5 Zastupitelstvo schválilo pro podzimní volby do Zastupitelstva Obce 
Pičín stávající počet členů zastupitelstva, tj. 9 členů.

K bodu  č.6 RŮZNÉ:
         

- informace ohledně umístění kamer v obci Pičín (záměr monitorovat 
obec k zamezení vandalismu – pořízení s využitím dotace)

- jednání ohledně objížďky při rekonstrukci mostu u Trhových 
Dušník

- po zimě opravit svody na dešťovou vodu na restauraci
- provedeny revize jímek - ZŠ a MŠ, restaurace + OÚ



- osvětlení ve školní budově , stav stropu a podlahy na půdě:
osvětlení řešit až po opravě stropů, protože by při opravě stropů 
mohlo dojít k jejich poškození

- možné zřízení elektrické přípojky na „Draha“

K bodu  č.7 USNESENÍ:

1) Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje :

a) zapisovatele RNDr. L.Kupkovou, ověřovatele M.Stehlíka a 
S.Vokurku     

b)  kontrolu zápisu č.2/2010
c)   změnu ÚP Obce Pičín č.4
d)   smlouvu s RWE Gas Net s.r.o. na rekonstrukci
       – změna  trasy VTL č.127 Pičín
e)   počet členů do Zastupitelstva Obce Pičín pro podzimní 
      volby - 9 členů

2) Zastupitelstvo Obce Pičín bere na vědomí :

a)   bod zahájení      
b)  bod různé
c)   informace ke květnovým volbám (voliči v zahraničí) 

K bodu  č.8 ZÁVĚR 

Jednání ukončil starosta obce ve 20 15 hod.

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



TERMÍNY  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  PIČÍN
PRO  ROK  2010

BŘEZEN 25.3.2010  - čtvrtek  

DUBEN 29.4.2010  - čtvrtek    

KVĚTEN 27.5.2010  - čtvrtek  

ČERVEN 24.6.2010  - čtvrtek  

ZÁŘÍ 30.9.2010  - čtvrtek  

ŘÍJEN 27.10.2010  - středa  (čtvrtek je svátek)

LISTOPAD 25.11.2010  - čtvrtek

PROSINEC 23.12.2010  - čtvrtek  

Schváleno na zasedání Zastupitelstva Obce Pičín dne 25.3.2010.




