
Obec Pičín
Zastupitelstvo obce Pičín

Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pičín

konaného dne 15. 11. 2010 od 18 hod

Zasedání Zastupitelstva obce Pičín bylo zahájeno v 18 hod dosavadním starostou obce Pičín (dále jako 
předsedající).

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro 
podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Lhůta uplynula dne 29. 10. 2010, žádný 
návrh nebyl podán. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního 
úřadu Pičín zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 4. 11. 2010 do 15. 11. 
2010. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha) konstatoval, že 
přítomno je 9 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo 
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Poté následovalo složení slibu.

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení 
slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib 
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svojí funkci budu vykonávat 
svědomitě v zájmu obce a jejích občanů a řídit Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval 
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném 
archu (příloha č. 2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Po složení slibu předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu a to paní Lenku Bretlovou a ing. Petra 
Kollerta a zapisovatele ing. Josefa Bedřicha. 
Výsledek hlasování: PRO - 9, PROTI - 0, ZDRŽELI SE – 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program jednání:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl doplněn o 
bod: Určení zastupitelů na podpisový vzor Česká spořitelna pobočka Příbram. Jiné návrhy nebyly. Před 
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje následující program ustavujícího zasedání
1/ určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2/ schválení programu
3/ volba starosty a místostarosty

a)  určení počtu místostarostů



b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva  vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 
zákona o obcích)

c) určení způsobu volby starosty a místostarostů
d) volba starosty
e) volba místostarosty

4/ zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru

 5/ určení zastupitelů na podpisový vzor Česká spořitelna pobočka Příbram
 6/ rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o 
      obcích)
7/ diskuze
8/ usnesení
9/ závěr

Výsledek hlasování k programu: PRO - 9, PROTI - 0, ZDRŽELI SE – 0

Bod č. 1 program jednání byl schválen všemi hlasy.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod č. 2 volba starosty a místostarosty
a) předsedající navrhl, aby byli zvoleni dva místostarostové. Zároveň byl dán návrh, aby byl 

jeden místostarosta.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Stanoviska byly k počtu místostarostů.
Nejprve bylo hlasováno proti návrhu, aby byl jeden místostarosta.
Hlasování: PRO - 3, PROTI - 5, ZDRŽELI SE – 1
Návrh nebyl schválen.
Usnesení bodu č. 2 odst. a) nebylo schváleno.

Hlasování o 2 místostarostech bylo schváleno.
Hlasování: PRO - 5, PROTI - 4, ZDRŽELI SE – 0

b) předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 
71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny.  Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Hlasování: PRO - 9, PROTI - 0, ZDRŽELI SE – 0
Návrh byl schválen.
Usnesení bodu č. 2 odst. b bylo schváleno.

c) Volba starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a 
místostarosty veřejně hlasováním. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhu na změnu způsobu hlasování.
Žádné návrhy nebyly podány.
Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty 
postupem uvedeným předsedajícím. 



Výsledek hlasování: PRO - 9, PROTI - 0, ZDRŽELI SE – 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení bodu č. 2 odst. c bylo schváleno.

d) Volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Člen zastupitelstva p. Stanislav Vokurka navrhl zvolit do funkce starosty p. Josefa Mezeru. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Pičín volí starostu p. Josefa Mezeru.
Výsledek hlasování: PRO - 5, PROTI - 0, ZDRŽELI SE – 4
Starosta p. Josef Mezera byl zvolen.
Usnesení bodu č. 2 odst. d bylo schváleno.

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání  (dále veden jako předsedající).

e) Volba místostarostů
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarostů. 
Zastupitelka pí Lenka Bretlová podala návrh na místostarostku pí Milena Mišůnovou. 
Zastupitel p. Stanislav Vokurka podal návrh na místostarostu p. Miroslava Stehlíka a RNDr. 
Lenku Kupkovou. 
Návrhy byly podány a před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

1. Volba – Zastupitelstvo obce Pičín volí místostarostku pí Milenu Mišůnovou
Výsledek hlasování: PRO - 4, PROTI - 5, ZDRŽELI SE – 0
Paní Milena Mišůnová nebyla zvolena.
Usnesení bodu č. 2 odst. e,1 nebylo schváleno.

2. Volba – Zastupitelstvo obce Pičín volí místostarostu p. Miroslava Stehlíka
Výsledek hlasování: PRO - 5, PROTI - 0, ZDRŽELI SE – 4
Pan Miroslav Stehlík byl zvolen jako první místostarosta.
Usnesení bodu č. 2 odst. e,2 nebylo schváleno.

3. Volba – Zastupitelstvo obce Pičín volí místostarostku pí RNDr. Lenku Kupkovou
Výsledek hlasování: PRO - 6, PROTI - 1, ZDRŽELI SE – 2
Paní RNDr. Lenka Kupková byla zvolena druhou místostarostou.
Usnesení bodu č. 2 e,3 bylo schváleno.

Bod č. 3 zřízení finančního a kontrolního výboru.
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 
117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. i zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího 
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet 
členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a 
kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru 
mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen 
zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).  Členy kontrolního a finančního výboru nemůže 
být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a 
účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo:
a) Finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh nebyl 



podán. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Zastupitelstvo obce Pičín zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 
Výsledek hlasování: PRO - 9, PROTI - 0, ZDRŽELI SE – 0
Návrh byl odhlasován.
Usnesení bodu č. 3 a) bylo schváleno.

b) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 
výboru. Člen zastupitelstva p. Miroslav Stehlík navrhl zvolit do funkce předsedy finančního 
výboru p. Stanislava Vokurku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 
občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Výsledek hlasování: PRO - 9, PROTI - 0, ZDRŽELI SE – 0
Pan Stanislav Vokurka byl zvolen předsedou finančního výboru.
Usnesení bodu č. 3 b) bylo schváleno.

c) Volba předsedy kontrolního výboru.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního 
výboru.  Předsedající dal návrh zvolit na funkci předsedy kontrolního výboru pí Lenku 
Bretlovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 
své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Výsledek hlasování: PRO - 9, PROTI - 0, ZDRŽELI SE – 0
Paní Lenka Bretlová byla zvolena předsedou kontrolního výboru.
Usnesení bodu č. 3 c) bylo schváleno.

d) Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. 
Byly podány následující návrhy. Člen zastupitelstva p. Miroslav Stehlík navrhl zvolit členem 
finančního výboru pí Moniku Peniakovou a p. ing. Petra Kollerta. 
Zastupitelstvo obce Pičín volí členy finančního výboru paní Moniku Peniakovou a pana 
ing. Petra Kollerta.   

Výsledek hlasování: PRO - 9, PROTI - 0, ZDRŽELI SE – 0
Usnesení bodu č. 3 d) bylo schváleno.

e) Volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. 
Byly podány následující návrhy. Člen zastupitelstva pí Lenka Bretlová navrhla zvolit členem 
kontrolního výboru pí Milenu Mišůnovou a p. ing. Josefa Bedřicha. 
Zastupitelstvo obce Pičín volí členy kontrolního výboru paní Milenu Mišůnovou a ing. 
Josefa Bedřicha.

Výsledek hlasování: PRO - 9, PROTI - 0, ZDRŽELI SE – 0
Usnesení bodu č. 3 e) bylo schváleno.

Bod č. 4 Určení zastupitelů na podpisový vzor Česká spořitelna pobočka Příbram.



Člen zastupitelstva obce Pičín pí Lenka Bretlová navrhla, aby podepisoval starosta p. Josef 
Mezera, 1. Místostarosta p. Miroslav Stehlík a 2. místostarosta pí RNDr. Lenka Kupková. 
Jiný návrh podán nebyl. Zastupitelé obce Pičín hlasují.  

Výsledek hlasování: PRO - 9, PROTI - 0, ZDRŽELI SE – 0
Usnesení bodu č. 4 bylo schváleno.

Bod č. 5 rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o 
obcích). Předsedající přednesl zákon 37/ 2003 Sb., 20/2009 Sb. včetně přílohy č. 1. 
Zastupitelstvo po přednesení tohoto návrhu hlasovalo.

Výsledek hlasování: PRO - 9, PROTI - 0, ZDRŽELI SE – 0
Usnesení bodu č. 5 bylo schváleno.

Diskuze:

1/ Pan Gregorek – vysvětlení problému ohledně betonových trub na dešťovou kanalizaci, 
která se měla realizovat. Tato dešťová kanalizace měla být z Pičínského vršku přes areál ZD 
Rosovice a svedena do rybníka Příkop.
Financování zajišťoval odbor Lesního a vodního hospodářství při ONV Příbram p. ing. Kižlin. 
Stavební povolení vydal odbor vodního hospodářství p. Štorkán při ONV Příbram. Stavbu mělo 
provádět ZSS Příbram náměstek p. Tydlačka. K objektu ZD Rosovice se začal navážet materiál, 
poté byly volby a p. Josef Mezera ukončil činnost v obci Pičín. Proč nebyla tato akce 
realizována a ukončena mi není známo. 
Do funkce starosty nastoupil p. Gregorek a požaduje, aby toto vysvětlení bylo zasláno pí 
Dundové. Pan Gregorek to bere jako pomluvu vůči jeho osobě.

2/ Paní Lenka Bretlová – požaduje na příští zastupitelstvo informaci o postupu při realizaci 
kanalizace a ČOV. Nově zvolený starosta reagoval ihned a informaci podal. Na kanalizaci I. a II. 
etapy je zpracována  projektová dokumentace z roku 2007. Téhož roku v prosinci bylo vydáno 
stavební povolení, které již bylo prodlouženo. Zároveň byly podávany žádosti, nikdy naše 
žádost nebyla schválena. Poslední žádost je z května letošního roku na Ministerstvu 
zemědělství. Stavební poradnou z Českých Budějovic bylo provedeno výběrové řízení. Kopie 
těchto dokladů byly doplněny k žádosti. Nyní se čeká na schválení dotace. 

3/ Pan B. Gregorek – peníze na účtech je možné využít na rozvoj obce. Na toto opět reagoval 
starosta a konstatoval, že peníze na účtech jsou. Zdůvodnil to tím, že realizace kanalizace a 
ČOV obnáší určité finance, ale zároveň čeká obec úvěr. Tyto finance budou použity na realizaci 
a poté bude stanovena výše úvěru.

Opět p. Gregorek – brát v potaz i volební programy ostatních kandidátek. S tím je počítáno.

4/ Paní Marie Peniaková – návrh na zrušení 1 místostarosty nebo aby se vzdali odměny.

5/ Pan B. Gregorek – stejná připomínka jako pí Peniaková – výši odměny stanoví 
zastupitelstvo.

6/ Paní Lenka Bretlová – retardér u školy, stání u Pohádkové země
Starosta opět seznámil. O umístění retardéru bylo požadováno ještě za starosty p. B. 
Gregorka. SÚS Skalka nesouhlasila nebo retardér na zimu demontovat na náklady obce. Další 
retardér měl být umístěn od kostela směrem na Rosovice. Toto zamítla Policie ČR DI Příbram. 
Došlo k souhlasu omezení rychlosti. Náklady opět ponese obec a nebude-li u značek Policie, 



vše se míjí účinkem. Taktéž stání u Pohádkové země.

7/ Pan Kokštein – stání na chodníku u prodejny, za rohem je dostatečné parkoviště. 
Na chodníku parkují i občané Pičína. U šaten Sokola je umístěna značka, ale do druhého dny 
se vždy ztratí.

8/ Pan Gregorek – je škoda, že paní Milena Mišůnová není místostarostou, je to rozhodnutí 
zastupitelstva.

9/ Pan Jiří Veselý – oprava mostu u restaurace je v havarijním stavu.

Bod 8 z ustavujícího zasedání je usnesení, což je u každého bodu záznamem výsledek hlasování.

Bod 9 – závěr. Jednání ukončil starosta v 19,30 h. Poděkoval všem voličům za důvěru. Přislíbil, že se 
zastupitelstvo na příštím zasedání tj. 25. 11. 2010 bude zabývat volebním programem ze všech 
kandidátek a stanoví volební program na celé 4leté období a tím se bude zastupitelstvo obce řídit. 
Zároveň budou projednány příspěvky z ustavujícího zasedání.

V Pičíně dne 2010 

Ověřovatelé:

Místostarosta starosta

 


