
Zápis č.6/2010 z jednání Zastupitelstva Obce Pičín,
konaného dne 24.6.2010 od 18 30 hod. v kanceláři OÚ Pičín.

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

Program jednání : 1)   Zahájení
2) Kontrola zápisu č.5/2010
3) Mandátní smlouva na dodavatele stavebních prací ČOV a 

kanalizace – I. a II.etapa
4) Dopravní značení u Pohádkové země a od kostela na 

Rosovice
5) Žádost o příspěvek- MUDr.Mach- běh „Pičínská desítka“
6) Vyjádření k vodovodu
7) Zvolení přísedícího k OS Příbram
8) Různé
9) Usnesení 
10) Závěr

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

K bodu  č.2 Kontrola zápisu z jednání zastupitelstva č.5/2010 – jednohlasně 
schváleno.

K bodu  č.3 Mandátní smlouva na zhotovitele ČOV  a  I. a II. etapy kanalizačního 
řádu– byla předložena nabídka POHL a OPTIMUS.
Zastupitelstvo schválilo jako nejvýchodnější a cenově přijatelnou 
nabídku od firmy Stavební poradna,s.r.o., společnost pro inženýrské a 
cenové poradenství. Zastupitelstvo pověřuje starostu podepsat smlouvu. 
Stavební dozor bude provádět pan Karas (vodohospodář) společně se 
starostou.

K bodu  č.4 Dopravní značení u Pohádkové země a od kostela na Rosovice je 
možné, ale s tím, že úhradu značení provede Obec Pičín. Bez kontroly 
je značení bezvýznamné. Řidiči zákazy nedodržují a Policie zde denně 
být nemůže.

K bodu  č.5 Příspěvek na „Pičínskou desítku“- organizátor MUDr.Zbyněk Mach –
jednohlasně schváleno 2000,- Kč.

K bodu  č.6 Zastupitelstvo zvolilo paní MUDr. Danu Svobodovou jako přísedící u 
OS v Příbrami. 



K bodu  č.7 Zadání počtu obyvatel pro napojení na vodovod

K bodu  č.8 RŮZNÉ

-    elektrická přípojka „Draha“
-    znovuotevření denního baru „u Trpaslíka“
-    dotace na hřiště jsme nedostali
-    dotace z kraje též ne, ale je podána žádost na ministerstvu     
      zemědělství
-    čerpací pokus studna TJ Sokol Pičín

K bodu  č.9 USNESENÍ

1)   Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje :

a)   program jednání
b)   ověřovatele zápisu
c)   zapisovatele zápisu
d)   mandátní smlouvu se Stavební poradnou s.r.o. české Budějovice
e)   vyjádření a postup ohledně dopravního značení „Pohádková země“ 
      a od kostela na Rosovice
f)    Příspěvek na „Pičínskou desítku“- MUDr.Zbyněk Mach
g)   zvolení přísedící u OS Příbram MUDr.Danu Svobodovou

2)   Zastupitelstvo Obce Pičín  bere na vědomí

a)   vyjádření k napojení na vodovod
b)   el.přípojka „Draha“
c)   studna sokol
d)   znovuotevření denního baru „u Trpaslíka“
e)   informace o dotacích

K bodu  č.10 ZÁVĚR 

Jednání ukončil starosta obce v 19 45  hod.

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




