
Zápis č. 8/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, 

konaného dne 25. 11. 2010 od 18:30 hod 

v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Přítomni: viz prezenční listina

Ověřovatelé: Stanislav Vokurka, Milana Mišůnová

Zapisovatel: Ing. Josef Bedřich

Omluveni: Monika Peniaková

Program jednání:

1/ Zahájení určení ověřovatelů a zapisovatele

2/ Kontrola zápisu z ustavujícího jednání

3/ Projednání a schválení jednacího řádu zastupitelstva obce Pičín

4/ Projednání a schválení organizačního řádu obce Pičín

5/ Projednání a schválení změny ÚP č. 4 obce Pičín. Opatření obecné povahy č. 4 ú.p. obce    

     Pičín

6/ Projednání a schválení navýšení  spoření u Českomoravské stavební spořitelny (Lišky)

7/ Mikulášská nadílka ve spolupráci ZŠ a MŠ Pičín

8/ Projednání a schválení smluv s Dokasem

9/ Tradiční vánoční zpívání v kostele. ZŠ a MŠ Pičín, ZUŠ Dobříš (dětský orchestr)

10/ Zpracovat kandidátky do volebního programu

11/ Dotační tituly

12/ Odměny pro místostarosty

13/ Zřízení pohotovostního fondu

14/ Různé

15/ Usnesení

16/ Závěr



K bodu č. 1 Zahájení provedl starosta s konstatováním, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
Zároveň byli určeni zapisovatelé Stanislav Vokurka, Milána Mišůnová. Zapisovatel 

ing. Josef Bedřich.

K bodu č. 2 Kontrola zápisu z ustavujícího zasedání. Starosta přednesl celý zápis z ustavujícího 
zasedání.

Schválen všemi hlasy. PRO 8, OMLUVEN 1

K bodu č. 3 Starosta přednesl jednací řád. Zastupitelé rozhodli zaslat každému, aby se s nimi mohli 
seznámit a schvalovat na příštím jednání zastupitelstva obce.

K bodu č. 4 Starosta přednesl organizační řád. Zastupitelé opět rozhodli zaslat každému, aby se 
s ním mohli seznámit a schvalovat na příštím jednání zastupitelstva obce.

K bodu č. 5 Starosta přednesl změnu ÚP obce Pičín č. 4. Tato změna je pořizována pro 

ing. arch. Robina Schinko, Latrán 79, 381 01  Český Krumlov, v zastoupení 
spoluvlastníků pozemku. Jedná se o zařazení pozemku pro výstavbu rodinného 
domku. Změna č. 4 bude probíhat samostatně s tím, že náklady na pořízení změny 
uhradí vlastník pozemku. Schváleno na jednání zastupitelstva obce Pičín č. 12/2009 ze 
dne 21. 12. 2009.

Zastupitelstvo schválilo změnu č. 4 ÚP obce Pičín dle § 6 stav. zákona 183/2006 
opatření obecné povahy změny č. 4 ÚP obce Pičín a bude vyvěšeno na úřední desce. 

Schválen všemi hlasy. PRO 8, OMLUVEN 1

K bodu č. 6 Projednání a schválení navýšení spoření u Českomoravské stavební spořitelny (Liška). 
Prověření podmínek. Když není dosažena částka, jestli není sníženo procento úročení. 
Poté navýšit vklad.



K bodu č. 7 Mikulášská nadílka ZŠ a MŠ Pičín mají připravenou besídku. Vstup dobrovolný. Dát 
škole 130 balíčků cca á 30 Kč, zajistí ing. Josef Bedřich. Mikuláše a čerty zajistí hasiči.

K bodu č. 8 Projednání a schválení dodatku na rok 2011. Dodatek ke smlouvě o dílo č. 617405 a 
dodatek č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 – viz příloha.

Schválen všemi hlasy. PRO 8, OMLUVEN 1

Zároveň zastupitelstvo pověřilo starostu ohledně pořízení zvonku (kontejneru) na nápojový 
karton.

K bodu č. 9 Tradiční zpívání ZŠ a MŠ Pičín a ZUŠ Dobříš v Pičínském kostele. Obec zajistí  topení 
v kostele a koláče pro žáky ing. Josef Bedřich uhradí obec.

Schválen všemi hlasy. PRO 8, OMLUVEN 1

K bodu č. 10 Zastupitelé byli seznámeni s volebními programy z jednotlivých kandidátek. Do 
příštího zastupitelstva připraví RNDr. Lenka Kupková Plán rozvoje obce dle 
jednotlivých kandidátek.

Příspěvek na popelnice pro důchodce zatím odložit.

K bodu č. 11 RNDr. Lenka Kupková podala informaci o vyhlášení výzvy k podávání žádostí vyhlášené 
Stř. krajem. 

Tituly: - priorita dětské hřiště

- hasiči, výzbroj, výstroj

- oprava kapličky v Žirovech

Do příštího zastupitelstva připraví L. Kupková.

K bodu č. 12 Odměny místostarostů

Zastupitelstvo navrhlo odměnu místostarosty dle tabulek. Navržena max. výše 14 600 Kč. 
Jelikož máme dva místostarosty, tak oni prohlásili, že si odměnu rozdělí. 

Schváleno všemi hlasy. PRO 8, OMLUVEN 1

K bodu č. 13 Zřízení pohotovostního fondu přeloženo na příští jednání zastupitelstva.



K bodu č. 14 Různé

Též odloženo na příští jednání zastupitelstva obce Pičín.

K bodu č. 15 Usnesení

1) Zastupitelstvo obce Pičín schvaluje:

- Ověřovatele zápisu Milánu Mišůnovou a Stanislava Vokurku

- Zapisovatele ing. Josefa Bedřicha

- Program jednání

- Bod č. 2.  Zápis z ustavujícího zasedání 15. 11. 2010 od 18 hod.

- Bod č. 5 Zastupitelstvo schvaluje změnu č. 4 ÚP obce Pičín dle § 6 stav. zákona 183/2006 
opatření obecné povahy změn č. 4

- Bod č. 7. Mikulášskou nadílku ve spolupráci se ZŠ a MŠ Pičín.

O.Ú. Pičín zajistí 130 balíčků á 30 Kč, Mikuláše a čerty a vytopení sálu.

- Bod č. 8. Projednání dodatku č. 1, 2, 3, 4 č. 617405 a pověřuje starostu 
k podpisu. Zároveň ukládá starostovi prověřit možnost zakoupení zvonku na 
nápojový karton.

- bod č. 9. Tradiční zpívání ZŠ a MŠ Pičín a ZUŠ Dobříš v Pičínském kostele. Obec 
zajistí včetně úhrady topení v kostele a koláče pro účinkující žáky.

- bod č. 12. Odměny místostarostů. Místostarostové si odměnu rozdělí.

2)   Zastupitelstvo obce Pičín bere na vědomí

- Seznámení s jednotlivými návrhy z kandidátek s volebním programem.

- Odložení příspěvku na popelnici

- Informaci o výzvách k podávání žádosti na dotační tituly vyhlášené hejtmanem Stř. kraje.

3)    Bod č. 13, 14 odložit na příští zastupitelstvo, tj. zřízení pohotovostního fondu a     

   různé.

4)  Zastupitelstvo ukládá starostovi zaslat zastupitelů jednací a organizační řád, aby na příštím 



jednání mohl být projednáván a schválen. Ukládá starostovi prověřit pořízení nového zvonku 
na nápojový karton. 

- Prověřit smlouvu s ČMS ohledně podmínek a poté rozhodnout o navýšení spoření.

K bodu č. 16 Závěr

Ukončení jednání OZ Pičín provedl starosta ve 21:15 hod.

V Pičíně dne 2010 

Ověřovatelé:

Místostarosta starosta




