
Zápis č.4/2010 z jednání Zastupitelstva Obce Pičín,
konaného dne 29.4.2010 od 18 30 hod. v kanceláři OÚ Pičín.

Přítomní : viz. prezenční listina
Ověřovatelé : Krásová Jarmila, Soukupová Růžena
Zapisovatel : Ing.Bedřich Josef

Program jednání : 1)  Zahájení
2) Kontrola zápisu
3) Schválení zadání změny č.4 ÚP Obce Pičín
4) Schválení bezúplatného převedení místních komunikací 

par.č.29/15 a 29/4 v k.ú. Pičín do vlastnictví obce o ÚZSVM 
odloučené pracoviště Příbram

5) Předání pověření k finanční kontrole v ZŠ a MŠ Pičín, 
hospodaření 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.3/2010 bez připomínek.

K bodu  č.3 Schválení zadání změny č.4 ÚP Obce Pičín. Jedná se o změnu 
funkčního využití části pozemku z louky na polyfunkční území 
rekreačního bydlení G1, s transformací na trvalé bydlení , s plošnou 
regulací FVÚ G1 dle platného ÚP Obce Pičín.

K bodu  č.4 Zastupitelstvo schválilo žádost o bezplatný převod pozemků par.č. 
29/15 a 29/4 v k.ú. Pičín (místní komunikace) od  ÚZSVM Příbram na 
Obec Pičín.

K bodu  č.5 Předání pověření finančnímu výboru na provedení finanční kontroly 
v ZŠ a MŠ Pičín a  kontroly hospodaření Obce Pičín.



K bodu  č.6 RŮZNÉ:

Zastupitelé byli seznámeni-
-    žádost o spolupráci při odsouhlasení číselné řady budov potřebné ke
      sčítání lidu, domů a bytů v r.2011
-    informace k udělování dotací Středočeským krajem a ROP
-    pálení čarodějnic – vyhodnocení a sladké odměny zajistí 
      Ing.Bedřich
-    vytýčení hranic pozemku
-    pochod  „Kutnohorský stříbrňák“
-    pozvánka na „Středočeské pivní slavnosti“
-    vyjádření k přešetření stav.parcely – uvedeno správně kaple 98

K bodu  č.7 USNESENÍ

1)   Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje :

a)   zapisovatele Ing.Josefa Bedřicha,
      ověřovatele Jarmilu Krásovou a Růženu Soukupovou
b)   kontrolu zápisu č.3/2010
c)   schválení zadání změny č.4 ÚP Obce Pičín- jedná se o změnu 

                                          funkčního využití části pozemku z louky na polyfunkční území 
                                          rekreačního bydlení G1 s plošnou regulací FVÚ G1 dle platného 
                                          ÚP Obce Pičín

d)   žádost o bezplatný převod pozemků par.č. 29/15 a 29/4 v k.ú. 
                                          Pičín ( místní komunikace) od  ÚZSVM Příbram na Obec Pičín

2)   Zastupitelstvo Obce Pičín bere na vědomí

a)   předání pověření finančnímu výboru na provedení finanční 
       kontroly v ZŠ a MŠ Pičín a  kontroly hospodaření Obce 
       Pičín
b)   bud různé

K bodu  č.8 ZÁVĚR 

Jednání ukončil starosta obce v 19 00  hod.

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




