
Zápis č. 5/2010 z jednání Zastupitelstva Obce Pičín,
konaného dne 27.5.2010 od 18 30 hod. v kanceláři OÚ Pičín.

Přítomní : viz. prezenční listina
Ověřovatelé : Stanislav Vokurka, Jaromír Bálek
Zapisovatel : Ing. Josef Bedřich
Omluveni : Miloslav  Novotný

Program jednání : 1)  Zahájení
2) Kontrola zápisu č.11
3) Změna č.4  ÚPO Pičín
4) Projednání a schválení mandátní smlouvy a stav. dozor 
      ČOV – I. a II. etapy
5) Schválení závěrečného účtu za  rok 2009
6) Různé
7) Usnesení
8) Závěr

                                             

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

K bodu  č.2 Kontrola zápisu č.4 bez připomínek.

K bodu  č.3 Změna  č.4 ÚPO Pičín – společné jednání o tomto návrhu stanoveno na 
18.6.2010 v 10 00 hod. na Obecním úřadě v Pičíně.

K bodu  č.4 Projednání a schválení  mandátní smlouvy na zpracování veřejné 
zakázky s výběrem zhotovovatele stavby na akci  PIČÍN –
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV – I. a II. etapa – včetně 
stanovení stavebního dozoru ( vodohospodář pan  KARAS).
     K tomuto bodu byla po seznámení rozvinuta diskuse. Výběrové 
řízení dělat až na základě přidělení dotace. Jaká je výše pojištění, bude-
li špatné zpracování a mělo by dojít k vrácení dotace do jaké výše je 
firma pojištěna. Výběrové řízení by se mělo konat v Pičíně. K upřesnění 
těchto bodů svolat mimořádné zasedání.

K bodu  č.5 Projednání a schválení  Závěrečného účtu za rok 2009 společně se 
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pičín za rok 2009. 
Vše bylo vyvěšeno na úřední desce Obce Pičín před budovou OÚ a na 
úřední desce Obce Pičín  na internetových stránkách www.picin.cz  od 
10.5.2010  do  27.5.2010  . Závěrečný účet se zprávou o kontrole byl 
všemi hlasy schválen bez výhrad.

http://www.picin/


K bodu  č.6 RŮZNÉ 
-  dotace přes HZS na povodně
-  dotace na zpracování ÚP obce
-   TJ Sokol – studna – zpochybnění hydrogeologického posudku 
     –  přerušení řízení – a bude proveden nový čerpací pokus
-  pozvánka na otevření nového trávníku
-   Dětský den bude 5.6.2010 na Drahách , obecní úřad zajistí ceny
-   nákup práškoviny pro TJ Sokol Pičín

K bodu  č.7 USNESENÍ

1) Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje :

a)  zapisovatele : Ing.Josefa Bedřicha 
     a ověřovatele zápisu- Stanislava Vokurku a Jaromíra Bálka
b)  kontrolu zápisu č.4
c)  změnu č.4 ÚPO Pičín
d)  mandátní smlouvu na zpracování veřejné zakázky s výběrem 

            zhotovitele stavby na akci PIČÍN – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
      A ČOV – I. a II. etapa  a to za splnění těchto podmínek :

-  výběrové řízení dělat až po přidělení dotace
-  zjistit výši pojištění, bude-li vadné zadání a dotace by se měla         
    vracet
-  výběrové řízení dělat v Pičíně
-  před podepsáním ještě svolat zastupitelstvo
-  stavební dozor bude dělat vodohospodář pan Karas

e)  projednání Závěrečného účtu Obce Pičín za rok 2009 
     společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Obce 
     Pičín za rok 2009   a schválení všemi hlasy bez výhrad
f)  zajistit ceny na Dětský den 5.6.2010
g)  nákup práškoviny pro TJ Sokol Pičín

2)  Zastupitelstvo Obce Pičín bere na vědomí :

a)   bod č.1, že je zastupitelstvo usnášeníschopné
b)  dotace přes HZS na povodně
c)  dotace na zpracování ÚP obce
d)  TJ Sokol Pičín – zpochybnění hydrogeologického posudku-
      přerušení  řízení a provedení nového čerpacího pokusu

K bodu  č.9 ZÁVĚR

Jednání ukončil starosta obce v 19 30  hod.

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




