
Zápis č.7/2010 z jednání Zastupitelstva Obce Pičín,
konaného dne 30.9.2010 od 18 30 hod. v kanceláři OÚ Pičín.

Přítomní : viz. prezenční listina
Ověřovatelé : M.Stehlík, S.Vokurka
Zapisovatel : Ing. J.Bedřich
Omluveni : Miloslav Novotný

Program jednání : 1)  Zahájení
2) Kontrola zápisu
3) Rozhodnutí KÚ
4) Návrh rozpočtu Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska
5) Změna č.4 ÚPO Pičín
6) Krajské vojenské velitelství
7) Všeobecná zdravotní pojišťovna 
8) Žádost o příspěvek ČSV
9) ZŠ a MŠ Pičín- Výkaz zisku a ztrát
10) Rozpočtové opatření č.1
11) Vyrozumění vlastníků pozemku ohledně posekání
12) Různé
13) Usnesení
14) Závěr

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

K bodu  č.2 Kontrola zápisu bez připomínek- jednohlasně schváleno.

K bodu  č.3 Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje na ZŠ a MŠ Pičín- nejvyšší 
počet 28 dětí v mateřské škole od 30.9.2010.

K bodu  č.4 Návrh rozpočtu Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska schválen.

K bodu  č.5 Postup prací na změně č.4 ÚP Obce Pičín schválen. Veřejné projednání 
s výkladem hlavního projektanta stanoveno na pondělí 1.listopadu 2010 
od 17 hod. na OÚ Pičín.

K bodu  č.6 Krajské vojenské velitelství Praha zaslalo změnu zabezpečení 
přípravných prací v oblasti zprošťování výkonu mimořádné služby.

K bodu  č.7 Prominutí penále VZP.

K bodu  č.8 Žádost ČSV Příbram o finanční příspěvek. Zastupitelstvo schválilo 
příspěvek 3000,- Kč.



K bodu  č.9 Základní škola a Mateřská škola Pičín předložila ke schválení výkaz  
zisků a ztrát k 30.6.2010.

K bodu  č.10 Rozpočtové opatření č.1 schváleno.

K bodu  č.11 Na základě písemného vyrozumění byli osloveni vlastníci pozemků 
v lokalitě „pičínský VRŠEK“ , aby své pozemky posekali, aby 
nedocházelo k zaplevelování ostatních pozemků.

K bodu  č.12 RŮZNÉ:
         

- změna podmínek UNIKREDIT BANK CZECH REPUBLIC a.s.
- rozhodnutí o nakládání s podzemními vodami- TJ SOKOL Pičín
- rozhodnutí o nakládání s podzemními vodami- Bochníčkovi) 
- zeměměřiči v obci – digitalizace
- předání pověření pro finanční výbor na provedení finanční kontroly 

v ZŠ a MŠ Pičín a OÚ Pičín

K bodu  č.13 USNESENÍ:

1) Zastupitelstvo Obce Pičín schvaluje :

a) ověřovatele zápisu     
b)  program jednání
c)   kontrolu zápisu
d)   návrh rozpočtu Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska
e)   návrh změny č.4 ÚPO Pičín
f)   příspěvek ČSV Příbram – 3000,- Kč
g)  výkaz zisku a ztrát a rozvahu ZŠ a MŠ Pičín k 30.6.2010
h)  rozpočtové opatření č.1 

2) Zastupitelstvo Obce Pičín bere na vědomí :

a) rozhodnutí KÚ Středočeského kraje na ZŠ a MŠ- nejvyšší    
počet      

b) přípis krajského vojenského velitelství
c) vyjádření VZP
d) vyrozumění vlastníků pozemků na pičínském „VRŠKU“

ohledně posekání
e)   bod Různé

K bodu  č.14 ZÁVĚR 

Jednání ukončil starosta obce ve 19 30 hod.

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




